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PHẦN I: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
•

Nguyễn Khoa Điềm

Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng
3
Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới
•

Đào Văn Dũng, Nguyễn Ngân Hà

•

Nguyễn Chí Mỳ

•

Phạm Huy Kỳ

•

Lê Hồng Anh

•

Đỗ Khánh Tặng

•

Trương Minh Tuấn

•

Hà Đăng

•

Nguyễn Thế Kỷ

•

Nguyễn Huy Ngọc

•

Nguyễn Hồng Vệ

•

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

•

Nguyễn Văn Ba

Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong định hướng
16
tuyên truyền một số vấn đề xã hội hiện nay
Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp tuyên
truyền miệng hiện nay
22
Các loại hình tuyên truyền và tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại
hình tuyên truyền
27
Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chất
lượng công tác tuyên giáo
33

BAN CHỈ ĐẠO
PGS, TS Trương Ngọc Nam
PGS, TS Phạm Huy Kỳ
PGS, TS Lương Khắc Hiếu

BAN BIÊN SOẠN
Ths Đỗ Thúy Hằng
Ths Nguyễn Thanh Thảo
Ths Vũ Thị Hồng Luyến
Ths Phạm Thị Thúy Hằng
Ths Nguyễn Thị Hải Yến
Ths Nguyễn Thị Kim Oanh
CN Nguyễn Thị Lay Dơn
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.38340041
Ảnh bìa 1: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013
và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Một cách tiếp cận công tác tuyên giáo từ góc
38
nhìn văn hóa
Đổi mới công tác vận động quần chúng thông qua
43
tuyên truyền miệng
Đổi mới có là quy luật vận động của công tác
47
tuyên giáo?
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
51
trước yêu cầu mới
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong
tình hình hiện nay
57
Mấy suy nghĩ về “nghề báo cáo viên” trong giai
đoạn hiện nay
60
Những yêu cầu mới với đội ngũ báo cáo viên
trong tình hình hiện nay
63
Một số vấn đề đặt ra với công tác tuyên truyền
trong thời kỳ mới
68

PHẦN II:   TƯ  TƯỞNG HỒ  CHÍ MINH  VỀ  CÔNG 
TÁC TUYÊN TRUYỀN
•

Bùi Hồng Vạn

Học tập và làm theo phong cách tuyên truyền
71
của Hồ Chí Minh
•

Hoàng Quốc Bảo

Một đặc trưng trong phương pháp tuyên
77
truyền Hồ Chí Minh

•

Nguyễn Thành Lợi

•

Dương Văn Sao

•

Đặng Công Minh

•

Nguyễn Bắc Son 

•

Mai Mộng Tưởng

•

Mè Quốc Việt 

•

Vũ Thị Diễm Hương

•

Phạm Mạnh Hùng

•

Phạm Hữu Kiên 

•

Nguyễn Mạnh Hiền

•

Phan Xuân Trường

•

Hữu Thọ

•

Nguyễn Vân Chương

•

Nguyễn Thị Thu

•

Vũ Văn Vở 

Trách nhiệm nhà báo trong tuyên truyền
140
biển, đảo
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền,
vận động công nhân trong giai đoạn hiện nay 144
Đổi mới công tác tuyên truyền biển đảo góp
phần nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược
149
của biển Việt Nam

•

Nguyễn Hữu Thức 

•

Đỗ Kim Thịnh

•

Phạm Tấn Xuân Tước

Báo chí thông tin, tuyên truyền về ngăn chặn
suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm
an sinh xã hội
154

•

Chu Thị Mai Yên 

Làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác
158
tuyên truyền miệng

•

Nguyễn Trung Triều

Tuyên truyền biến đổi khí hậu từ mục đích
162
đến hiện thực

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền và
81
xuất bản sách người tốt, việc tốt
Về phương pháp tuyên truyền, vận động quần
88
chúng trong tác phẩm Đường cách mệnh
Hồ Chí Minh với việc nêu gương trong
94
tuyên truyền
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về hoạt động
102
tuyên truyền
Học tập Bác Hồ về sử dụng phép so sánh
108
trong công tác tuyên truyền
•

Vũ Hải Yến 

Vận dụng tính đại chúng trong phương pháp
tuyên truyền Hồ Chí Minh vào công tác tư
tưởng ở nước ta hiện nay
111
•

Trần Đại Tạo

Đọc bài “Chống thói ba hoa” của Bác Hồ,
càng thấm nhuần về cách tuyên truyền, vận
115
động quần chúng
•

Nguyễn Quỳnh Trâm

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tuyên
truyền, thuyết phục những tín đồ tôn giáo bị
lợi dụng vào hoạt động mê tín dị đoan
118
PHẦN III:   THỰC TRẠNG  CÔNG  TÁC TUYÊN
TRUYỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
•

Bùi Thế Đức 

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ quá
trình lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi
122
Hiến pháp năm 1992
•

Đoàn Thị Toan 

Triển khai tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến cộng đồng
129
người Việt Nam ở nước ngoài
•

Phạm Minh Sơn 

Phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động,
phù hợp từng đối tượng” trong thông tin,
134
tuyên truyền đối ngoại

Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở
167
Thanh Hóa
Đổi mới công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế 172
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên
181
truyền miệng ở Quảng Ninh
Bàn về đổi mới nội dung, phương pháp công
tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn
187
trong tình hình hiện nay
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công
192
tác tuyên truyền ở Gia Lai
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên
196
truyền miệng ở cơ sở tỉnh Bến Tre
Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở
Điện Biên
200
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo
203
cáo viên Hải Phòng trong giai đoạn mới
Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động
báo cáo viên ở Hải Dương thời gian qua 206

