
 

 

ĐỀ CƢƠNG
ệ ề ự ệ ỉ ị ố

ỉ ị ố ỉ ị ố
ủ Ban Bí thƣ

ỉ ị ố ủa Ban Bí thƣ về tăng cƣờ ự
lãnh đạ ủa Đảng đố ớ ừ ứ ắ ụ ậ ả

Ban Bí thư ỉ ị ố ề tăng cườ ự
lãnh đạ ủa Đảng đố ớ ừ ứ ắ ụ ậ ả

ỉ ị xác đị ững năm gần đây, tình hình thiên tai ở nướ ễ ế
ứ ạ ực đoan, bất thườ ề ả nước đã phả

ứ ị ầ ế ạ ừ ầ ổ ấ ặ ề ề
ngườ ả ả 1,5% GDP/năm), ảnh hưở ớn đến môi trường, đờ
ố ả ấ ủ ự ể ề ữ ủa đất nước. Đả

nước ta đã có nhiề ủ trương lãnh đạ ậ ỉ đạ ề ải pháp đồ
ộ ế ệ ừ ứ ắ ụ ậ ả thiên tai, đạt đượ ề
ế ả ọ ệ ố ă ả ạ ậ ừng bước đượ

ệ ổ ứ ộ máy bước đầu đượ ệ ất lượ ự ả
báo thiên tai đượ ả ệ ủ ặ ậ ổ ốc, đo ể

ầ ớp nhân dân ngày càng đượ ầ ả ể ệ ạ
ừng bướ ự ội an toàn trướ

Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, 
thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm 
trọng, đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát 
triển bền vững đất nước. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng 
quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp ọng 

 Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối vớ
tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

 Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả 
hệ thống ch nh trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng 
ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn ọng quy luật tự 
nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vữ

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ 
nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”



 

 

(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn 
với xây dựng cộng đồng an toàn.

 Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, 
chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức và hành động trước tình hình và tác 
động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Nâng cao kiến thức, năng lực cho 
lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là ở cơ sở có trách nhiệm thông tin, 
hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc 
biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, 
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

 Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan theo hướng khắc 
phục các chồng chéo, xung đột, bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất, 
phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các 

hiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

 Hoàn thiện cơ chế, thể chế để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công 
tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 
có chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này. Hoàn thiện cơ chế vận hành 
Quỹ phòng, chống thiên tai quốc gia, bảo hiểm rủi ro thiên tai, dịch vụ dự báo, theo 
dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai.

 Phải đặt yêu cầu phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở vị trí 
ọng trong quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Điều 

chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào 
quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, địa phương theo hướng 
kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc 
điểm của từng vùng, miền, nhất là vùng ven biển, các lưu vực sông liên tỉnh, xuyên 
biên giới, khu vực đông dân cư và xu hướng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

 Nâng cao năng ực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo 
đảm kịp thời, đủ độ tin cậy

 Chú trọng ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu cơ bản về iên tai, hệ 
thống dự báo khí tượng thuỷ văn, hệ thống theo dõi, giám sát thỉên tai chuyên dùng 
chuẩn hoá và hiện đại. Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước, nhất là đối với các sông 
xuyên biên giới.

 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp độ rủi ro 
thiên tai phù hợp với đặc điểm thiên tai, điều kiện từng vùng, miền.

 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiên tai

 Đa dạng hoá việc huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo 



 

 

phân cấp, đúng thẩm quyền. Bố trí nguồn chi ngân sách thích đáng, kết hợp xã hội 
hoá các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để chủ động phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các loại h nh thiên tai như bão mạnh, lũ 
lớn, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của 
bộ máy quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực. 

ết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và để thực hiện chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục hậu quả 

 Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách tập trung xử lý dứt điểm các trọng 
điểm đê điều, nhất là các tuyến đê xung yếu từ cấp III đến cấp đặc biệt, sạt lở bờ 
sông, bờ biển khu vực trọng yếu. Khẩn cấp di dời dân cư vùng thiên tai gắn với 
sinh kế bền vững. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham 
mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, nhất là cơ quan chỉ 
đạo điều hành ở cấp quốc gia, cấp vùng theo hướng hiện đại ngang tầm với các 
nước trong khu vực. Ưu tiên bố trí nguồn lực phục vụ cho công tác điều tra cơ bản 
và triển khai các chương trình trọng điểm cấp nhà nước về ứng dụng khoa học, 
công nghệ ong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

 Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả 
năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng.

Đối với khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an toàn nơi ở 
cho đồng bào, tăng cường quản lý, kiểm soát, không để người dân làm nhà lấn chiếm 

ng, suối, khu vực rủi ro thiên tai, giảm nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Đối với vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an toàn đê điều, 
hồ chứa.

Đối với vùng duyên hải miền Bắc, miền Trung, nâng cao năng lực ứng phó 
với lũ lớn, bão mạnh và siêu bão, sạt lở bờ biển.

Đối với vùng Tây Nguyên, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Đổi với vùng Nam Bộ, chủ động ứng phó, thích ứng với lũ lớn, hạn hán, 
xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất.

 Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nƣớc trên cơ sở củng cố, kiện 
toàn lực lƣợng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 
tai từ Trung ƣơng đến cơ sở

 Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác này theo 
hướng tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình
trạng phân tán, chồng chéo. Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên 
tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có, 
xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ 
cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng củng cố, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở Trung ương và lực 
ượng xưng kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

 ò nòng cốt của lực lượng hiện có đang hoạt động tại các cấp 



 

 

để củng cố, kiện toàn, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị thiết yếu. Từng bước nâng 
cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh hoạt 

ống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” phù hợp với các lĩnh vực 
của bộ, ngành, vùng, miền và từng địa phương.

 Phân công trách nhiệm rõ ràng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 
các lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng để phối họp xây dựng các kế hoạch, 
phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm 
tính khả thi, thiết thực, sát thực tiễn.

 Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp có ách nhiệm bảo đảm nguồn 
lực và các điều kiện hoạt động cho cơ quan và lực lượng làm công tác phòng ngừa, 
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cùng cấp, đặc biệt là lực lượng xung kích ở 
cơ sở.

 Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

“Xác định phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp then chốt và 
hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ưu tiên cho 
nghiên cứu, sản xuất, ang bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều 
hành, ứng phó với thiên tai. Tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, tự 
động hoá, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ 
trợ chỉ đạo điều hành. Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên 
cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công tư; có bộ phận nghiên cứu 
chuyên sâu, mô phỏng, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

 Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhất là với các nước 
thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Công và các quốc gia trong khu vực. Phối hợp 
với các tổ chức quốc tế trong hoàn thiện khung khổ pháp lý và phát triển cơ sở dữ 
liệu về rủi ro thiên tai. Nâng cao hiệu quả về hỗ trợ quốc tế thực thi có hiệu quả các 
cam kết quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai mà Việt Nam 

 Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 
thể nhân dân và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 
hậu quả thiên ta

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò tập 
hợp lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục 
cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 
quả thiên tai.

 Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 
tai trong tổ chức của mình. Huy động và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ ợ. 



 

 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách 
làm hay, gương điển hình trong công tác này.

II. Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình 
hình mới 

Ngày 08/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ ị ố ề tăng cườ ự
lãnh đạ ủa Đảng đố ớ ạt độ ủ ộ ệ ớ

ỉ ị xác đị ộ ố ội dung cơ bản như sau:

 Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37 CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng khoá IX, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố 
và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách 
mạng của Đảng. Hội đã thường xuyên tổ chức, động vi n, khích lệ đội ngũ những 
người làm báo tích cực tuyên truyên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các 

ưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyề ể
đảo của Tổ ố ộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội đã tích 
cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp 
luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng 
Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 
vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số ổ chức hội 
còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội. Công tác tập hợp 
những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn. Một số ổ chức hội, cơ quan báo chí 
chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác 
nghiệp báo chí trong tình hình mới. ẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn 
chỉ, mục đích, thiếu tính định hướng; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn 
luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do: Công tác xây dựng Đảng, 
công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, 
nghiệp vụ ở một số ấp hội chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung, phương thức 
hoạt động của Hội chậm đổi mới. Nhận thức về nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã 
hội, nghĩa vụ công dân và ý thức xây dựng Hội của một bộ phận hội viên còn hạn 
chế. Sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan 
chủ quản báo chí, cơ quan báo chí với các cấp hội chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu 
quả. Cấ ủy, chính quyền một số địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí 
chưa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo; chưa tạo điều kiện cần thiết 
để Hội hoạt động và phát triển.

 Thời gian tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, 
tác động mạnh đến nước ta. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, nhất là công 



 

 

nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác 
báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí có 
nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại. Các thế lực
địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình 
hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và Hội Nhà 
báo Việt Nam thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt 
động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo 
đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự 
do, dân chủ của nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, 
kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo 
Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội 
nhà báo. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận 
thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên 
mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các 
cấp hội nhà báo, găn với thực hiện Chỉ thị số của Bộ Chính trị về học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc 
với các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin cầ

ết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền; 
phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt 
động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp 
hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò vị trí của hội trong hoạt động báo chí và 
đời sống xã hội.

 Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư 
tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt 
Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu 
sắc lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, 
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người 
làm báo Việt Nam. Bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao 
trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt 
chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng 
tạo, thiết thực. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải bảo 
đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Hội. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 



 

 

sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí 
tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ 
người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ
báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi 
chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội.

Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội 
viên, của người làm báo; có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng, kịp thời 
đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
tác  hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những ĩnh vực, địa 
bàn có nhiều khó khăn.

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo việt Nam cần nhận hức sâu sắc trách 
nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện, không ngừng nâng 
cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề

ệ ầ ống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấ ầ
dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấ ă
nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

 Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 
ương chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổ ổ thiện các 
quy định pháp luật về báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồ ưỡng cán bộ báo 
chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ ộ làm tốt công tác 
bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người 
làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

ỉ ị ố ủa Ban Bí thƣ về đổ ớ
ất lƣợ ệ ả ấ ả ứ ọ ậ

ậ ị

Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ ị ố ề đổ ớ
ất lượ ệ ả ấ ả ứ ọ ậ

ậ ị ỉ ị xác đị Sau hơn 15 năm thự ệ ỉ ị ố
ủa Ban Bí thư khoá IX, công tác xuấ ả

ậ ị đã đạt đượ ề ế ả ọ ộ ức, cơ cấ
ể ại sách ngày càng phong phú. Phươ ức, cơ chế ạt độ ả

ấ ản, phát hành đ được đổ ới. Trình độ ệ ụ
ủa đội ngũ làm công tác biên tậ ấ ả ừng bước đượ

ữ ế ộ đó đã đáp ứ ốt hơn nhu cầ ề ậ ị ủ ộ
đả ầ ự ề ủ trương, đườ ố ủ
Đả ậ ủa Nhà nước; đấ ố
nhũng, lãng phí; bả ệ ề ảng tư tưở ủa Đả ả ững quan điể

ạ ủ ế ực thù đị ậ ứ ị ủ ố
ề ủ ộ, đả ự lãnh đạ ủa Đả ả ủ

Nhà nước. Để đổ ớ ất lượ ệ ả ấ ả



 

 

ứ ọ ậ ậ ị, Ban Bí thư yêu cầ ấ ủ ổ ứ
đả ề ặ ậ ổ ố đoàn thể ấ ậ ự

ệ ố ệ ụ ủ ế  

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa tầ
ọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng
luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu 
tinh hoa văn hoá của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ 
thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong 
sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát iển phong trào đọc, 
nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên 

dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sốn ểu hiện “tự diễn biế ” “tự chuyển hoá”
nội bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách 
lý luận, chính trị.

 Các cấp uỷ đảng, các ngành, cơ quan liên quan, cơ quan chủ quản chỉ đạo 

các nhà xuất bản hoạt động trên cơ sở xác định chương trình hành động, đề án xuất 

bản sách hằng năm và chiến lược xuất bản sách.

 Nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu của 

sách lý luận, chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình h h mới. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sách lý luận chính trị, bảo đảm đa dạng về 

hình thức, phong ph về thể loại, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lóp nhân dân.

 Rà soát, sắp xếp hợp lý các nhà xuất bản có chức năng và đủ điều kiện 

xuất bản sách lý luận, chính trị, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và k

hiệu quả. Có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuấ bản và các cơ sở 

phát hành. Kịp thời xử lý nghiêm sai phạm trong hoạt động xuất bản, ph

sách lý luận, chín trị.

 Đổi mới công tác biên soạn, biên tập, hoạt động xuất bản, in, phát hành 

sách lý luận, chính trị phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. Chuyển đổi loại hình hoạt động của nhà xuất bản phù hợp với 

thực tế, đúng với chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và quy định pháp luật. C

sách ưu tiên, ưu đãi nhằm thu hút đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm… tham gia viết, biên soạn, biên dịch sách 

lý luận, chính trị.



 

 

 Tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng sách lý luận, chí

trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, an ninh quốc phòng, thông tin đối ngoại; sách nghiên cứu, tuyên truyền về 

biển, đảo; sách cho người Việt Nam ở nước ngoài; sách phục vụ đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo… Quy định trách nhiệm các thư viện sách lý luận, chính trị.

 Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật; có cơ chế 

chính sách đặc thù, khuyến khích, ưu tiên và bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Duy trì chính s ch đặt h

ất bản phẩm, hỗ trợ giá bán sách lý luận, chính trị, cấp phát sách lý luận, chính 

trị thiết yếu cho cơ sở. Đầu tư hợp lý cho ngành xuất bản tham gia triển lãm, hội 

chợ sách quốc tế ở tr ng và ngoài nước; cấp kinh phí dịch những cuốn sách, bộ

sách có giá trị ra tiếng nước ngoài để phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

 Thực hiện xã hội hoá, liên kết giữa nhà xuất bản với các tổ chức kể cả 
các tổ chức nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam... trong hoạt động in và 
phát hành sách lý luận, chính trị theo đúng quy định của pháp luật.

 Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin cho
nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách lý luận, chính trị. Đa dạng hoá các thể loại 
sách và phương thức xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, đặc biệt ấ
bản sách điện tử và phát hành sách trên mạng Internet. Tăng cường
tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận, chính trị trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng Internet và đội ngũ tuyên truyền các cấp. Mở rộng giao lưu hợp tác, 
trao đổi xuất bản phẩm, kinh nghiệm với các nhà xuất bản nước ngoài. Triển khai 
cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị thống nhất trong cả nước; cung 
cấp dịch vụ khai thác nội dung thông tin sách l luận, chính trị trên Internet.

 ự đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, tập xuất bản, phát 
hành, cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bản sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Đổi mới hiện đại hoá 
chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ nă ệp vụ bi
tạp, xuấ ả ển chọn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm 

tập, xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát 
triển trong thời ỳ mới.

 Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm 
ất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các 

cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị.

 


