
Toàn văn phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền 
thống ngành Tuyên giáo, phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày 
thành lập Ngành, 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. (sáng 3-8, tại Hà Nội)  
 
Kính thưa toàn thể các đồng chí! 
  
Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền 
thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2009); trao tặng huân chương, kỷ niệm chương; 
phát động thi đua và cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống của Ngành. Thay mặt 
các đồng chí lãnh đạo Ban, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công 
chức viên chức của Ban, của toàn Ngành, đặc biệt tới đồng chí Đào Duy Quát - người 
được Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương cao quý: Huân chương Độc lập 
hạng Nhì và các đồng chí được nhận kỷ niệm chương lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc 
các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều thành đạt trong cuộc sống và công tác! 
 
Thưa các đồng chí! 
  
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành Lập Ban Cổ động và Tuyên 
truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về 
chủ nghĩa Mác - Lê nin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách 
mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên 
truyền của Đảng phát hành tài liệu ''Ngày Quốc tế đỏ mồng 1 - 8'', lên án chiến tranh đế 
quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ 
nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, 
bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết 
Nghệ Tĩnh và kể cả khi cuộc đấu tranh oanh liệt này bị kẻ thù dìm trong biển máu, những 
cán bộ tuyên truyền của Đảng vẫn gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với 
quần chúng công nông, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào 
thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Nhiều cán bộ tuyên truyền đã cùng đồng chí, 
đồng bào biến nhà tù đế quốc thành trường học đấu tranh cách mạng, biến nhà máy, hầm 
mỏ, đồng ruộng bản làng thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu, nơi gắn kết máu thịt mang 
tính sống còn giữa Đảng với nhân dân. Truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được phát huy 
cao độ trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, 
động viên toàn Đảng, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng 
liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 79 năm chiến đấu, xây dựng, 
trưởng thành Đảng ta luôn coi công tác tuyên truyền, cổ động khoa giáo là mặt trận hàng 
đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực 
trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Năm 
2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm 
làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư 
tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 
hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. 
 
79 năm qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo 
có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư 
tưởng lý luận, văn hoá, khoa học giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt, truyền 
thống vẻ vang của Ngành vẫn được giữ vững và phát huy đội ngũ cán bộ chuyên viên 
Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung không ngừng 



nỗ lực phấn đấu, ngày càng hùng hậu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng vừa chuyên”, 
luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vê Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao Vàng cao quý và nhiều 
phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Sự trưởng thành lớn mạnh của 
đội ngũ Tuyên giáo hôm nay có sự dìu dắt chăm lo của Đảng và Bác Hồ; có sự phối hợp 
của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; có sự đùm bọc, giúp đỡ của đồng 
chí, đồng bào cả nước. Thay mặt những người làm công tác tuyên giáo của Đảng tôi xin 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó. 
 
Thưa các đồng chí ! 
 
Càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về ngành Tuyên giáo trong chặng 
đường đã qua bao nhiêu, chúng ta càng thấy trách nhiệm vẻ vang và to lớn trước Đảng, 
trước Tổ quốc, trước nhân dân bấy nhiêu. Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác 
tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản nhờ thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà sự 
nghiệp đổi mới đất nước hơn 20 năm qua do Đảng lãnh đạo mang lại, vừa phải đương 
đầu với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, mau lẹ nhiều chiều của 
tình hình thế giới và trong nước. Ở trong nước, sự biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu giai cấp 
sự đa dạng về lợi ích kinh tế, sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng miền; sự 
phân hoá giàu - nghèo giữa các bộ phận dân cư; sự tác động từ mặt trái của cơ chế kinh 
tế thị trường sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động... đã tác động mạnh mẽ, 
sâu sắc đến tư tưởng tâm trạng xã hội, đến công tác tuyên giáo. 
 
Mục tiêu nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới là góp phần tích cực vào 
việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiêp hoá hiện 
đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng 
Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng 
của Đảng. 
 
Để thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 80 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI của Đảng thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tôi chính thức phát 
động Phong trào thi đua, phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành 
Tuyên giáo và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành hăng hái thực hiện một 
số nội dung sau đây: 
 
1. Tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp, tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về khắc phục khó khăn, ngăn chặn suy 
giảm kinh tế kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 
  
 2. Tham gia bổ sung và phát triển Cương lĩnh của Đảng năm 1991 xây dựng Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch vững mạnh; góp phần xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng các cấp, dự 
thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, 
tiến tới Đại hội XI của Đảng. 



3. Không ngừng nâng cao trí tuệ đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng; 
đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục 
chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng; định hướng và giải đáp những vướng mắc 
phát sinh từ cơ sở; tập trung cho công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, ngăn 
chặn sự suy giảm về kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. 
 
4. Cán bộ công chức, viên chức ngành Tuyên giáo cùng toàn đảng, toàn dân đẩy lùi sự 
suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong Đảng và trong toàn xã hội, thực 
hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành Tuyên giáo: “Trung thành, nhân ái, 
sáng tạo, hiệu quả”, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong Cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 
5. Biên soạn lịch sử Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương theo hướng thiết 
thực, tiết kiệm nhằm giúp các thế hệ cán bộ tuyên giáo tự hào, phát huy truyền thống vẻ 
vang của Ngành trong giai đoạn mới; tổ chức sinh hoạt truyền thống, tọa đàm, gặp mặt, 
hội thảo để đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu qua 80 năm xây dựng 
và trưởng thành; xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tuyên giáo trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường tính chủ động, tính 
chiến đấu, tính thuyết phục tính hiệu quả của công tác tuyên giáo. 
 
6. Tổ chức các phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể 
của từng cơ quan, đơn vị, thể hiện nếp sống văn hóa của cơ quan Đảng. Động viên cán 
bộ toàn Ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi 
trắc nghiệm và thi viết tìm hiểu về 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 
  
Thưa các đồng chí ! 
 
Công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng. Cán bộ tuyên giáo là 
những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống 
của ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tăng cường 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 
của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công 
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế tất cả vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh 
  
 Xin trân trọng cảm ơn ! 


