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I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG 

1. Cách đây 85 năm, ngày 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền 

của Đảng ta xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhằm giải thích nguồn gốc chiến 

tranh đế quốc; kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, 

ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; đồng thời phân biệt các loại chiến tranh và nêu 

rõ thái độ đối với các loại chiến tranh ấy; đề ra khẩu hiệu đấu tranh nhân dịp kỷ niệm 

1/8. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lƣu lại cho đến nay đề rõ Ban Cổ động và 

Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này phát hành đã gây 

đƣợc dƣ luận rộng lớn trong xã hội đƣơng thời. 

Từ đó, ngày 1 tháng 8 đã trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách 

mạng của Nhân dân ta dƣới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài 

liệu quý giá, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tƣ tƣởng - 

văn hóa của Đảng.  

Để khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp về công tác tƣ 

tƣởng - văn hóa cũng nhƣ của đội ngũ cán bộ làm công tác tƣ tƣởng - văn hóa của 

Đảng qua các thời kỳ cách mạng của Đảng và của dân tộc; để giáo dục truyền thống, 

xây dựng lòng tự hào, tinh thần yêu nghề, ý thức trách nhiệm, động viên sự phấn đấu, 

vƣơn lên của đội ngũ làm công tác tƣ tƣởng - văn hóa của Đảng; cũng là dịp để tổng 

kết và rút ra những bài học về nội dung, phƣơng pháp, hình thức… công tác tƣ tƣởng 

có hiệu quả, xây dựng đội ngũ làm công tác tƣ tƣởng - văn hóa của Đảng “vừa hồng 

vừa chuyên”, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhân dân đã 

giao cho; căn cứ vào đề nghị của Ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng (nay là Ban 

Tuyên giáo Trung ƣơng), Thƣờng vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa VIII đã chuẩn y lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành 

công tác tư tưởng của Đảng (ngành công tác Tuyên giáo của Đảng). 

2. Hình thành và phát triển gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng, với sự 

nghiệp cách mạng của Nhân dân, công tác tƣ tƣởng của Đảng đã trải qua 85 năm đấu 

tranh cách mạng đầy gian khổ, khó khăn, phức tạp trên trận địa tƣ tƣởng - văn hóa, đã 

góp phần xứng đáng vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã 

hội chủ nghĩa của đất nƣớc ta.  



2 

 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của việc chuẩn bị đầy đủ về 

chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp, đặc biệt là 

quá trình tích cực tiến hành công tác tƣ tƣởng - Ngƣời đã truyền bá chủ nghĩa Mác - 

Lênin thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nƣớc của dân tộc ta - tạo 

nên sức mạnh vật chất dẫn đến Đảng ta ra đời. Những thắng lợi vĩ đại của đất nƣớc ta 

trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI này trƣớc hết là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, 

trong đó, công tác tƣ tƣởng là một bộ phận quan trọng hàng đầu đã góp phần xây 

dựng Đảng về trí tuệ, tƣ tƣởng chính trị, tạo cơ sở sáng tạo ra đƣờng lối khoa học, 

đúng đắn; góp phần quyết định đƣa lý luận khoa học và đƣờng lối của Đảng vào cuộc 

sống, giác ngộ quần chúng để tiến hành đấu tranh cách mạng; góp phần chủ yếu vào 

việc hình thành và từng bƣớc hoàn thiện đƣờng lối đổi mới của Đảng thông qua tổng 

kết thực tiễn; góp phần hết sức quan trọng vào việc đấu tranh chống tƣ tƣởng thù 

địch, phản động, bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, 

bảo vệ Nhân dân; góp phần to lớn vào việc phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa. 

3. Tạo ra những thành quả đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nhƣ vậy, 

bản thân ngành công tác tƣ tƣởng của Đảng đã không ngừng phấn đấu trƣởng thành 

và lớn mạnh. Trên mặt trận tƣ tƣởng - văn hóa đã có các binh chủng trong từng lĩnh 

vực: Giáo dục lý luận chính trị, báo chí xuất bản, tuyên truyền cổ động, văn hóa - văn 

nghệ… với một đội ngũ hùng hậu, đƣợc rèn luyện trong thực tiễn, có phẩm chất và 

năng lực ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lƣợng xung 

kích của Đảng luôn góp phần vào mỗi thắng lợi của dân tộc. Cùng với quân, dân cả 

nƣớc, đội ngũ cán bộ làm công tác tƣ tƣởng - văn hóa của Đảng, dù hoạt động ở đâu, 

lúc nào đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, 

quyết tâm vƣợt qua mọi gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. 

Ghi nhận công lao to lớn ấy, năm 2002, ngành công tác tƣ tƣởng - văn hóa đã đƣợc 

Nhà nƣớc ta tặng phần thƣởng cao quý Huân chƣơng Sao Vàng. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ra đời và hoạt động gắn liền với sự 

ra đời và hoạt động của Đảng bộ Thành phố và Xứ ủy Nam bộ, với nhiệm vụ là tuyên 

truyền đƣờng lối, làm công tác tƣ tƣởng trong nội bộ Đảng và ngoài Nhân dân, đồng 

thời đào tạo huấn luyện đội ngũ cán bộ nòng cốt làm cơ sở cho việc mở rộng và phát 

triển tổ chức Đảng. 

Tháng 3 năm 1930, Ban lâm thời Chấp ủy Đảng bộ Thành phố Sài Gòn đƣợc 

thành lập, Đồng chí Trần Não đƣợc phân công phụ trách công tác tuyên truyền của  

Đảng bộ Sài Gòn. 
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Hoạt động trên địa bàn trọng điểm trung tâm đầu não của thực dân, mật thám 

theo dõi gắt gao, công tác Tuyên huấn đã vận dụng sáng tạo các hình thức công khai 

hợp pháp để tổ chức, hƣớng dẫn hoạt động cho báo chí, viết truyền đơn tuyên truyền 

và tài liệu huấn luyện cho đảng viên, xây dựng lực lƣợng và giáo dục để phát triển 

Đảng. Mặt khác công tác Tuyên huấn còn tập trung truyền đạt các tài liệu quan trọng 

của Hội nghị thành lập Đảng cho cơ sở, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, đấu tranh 

chống lại các khuynh hƣớng tƣ tƣởng phi vô sản trên các báo chí công khai.  

Từ năm 1930 đến năm 1935 là thời kỳ địch khủng bố ác liệt, Thành ủy bị tan vỡ 

nhiều lần, đặc biệt là năm 1930 - 1931 nhiều cơ sở đảng bị địch đánh phá, nhiều đảng 

viên bị bắt, bị tù, bị giết, công tác Tuyên huấn có lúc bị gián đoạn nhƣng vẫn tập trung 

vào việc giáo dục tinh thần giữ vững khí tiết cách mạng cho đảng viên và quần chúng 

cốt cán. Nhờ vậy nhiều đảng viên và Nhân dân trong lao tù bị địch tra tấn cực hình 

nhƣng vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu bảo vệ cơ sở cách mạng, bảo vệ đồng chí mình. 

Giai đoạn năm 1936 - 1939, từ thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, các đồng 

chí Nguyễn Thị Minh Khai - Bí thƣ Thành ủy, Nguyễn Hữu Tiến phụ trách Tuyên 

huấn đã tập hợp lực lƣợng, tuyên truyền vận động xây dựng lại cơ sở cách mạng. 

Nhiều báo chí công khai đƣợc phát hành để chống lại các luận điệu của bọn tờ-rốt-kít 

(bọn tờ-rốt-kít không chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản, mà còn là kẻ thù của nền 

dân chủ và tiến bộ; đó là bọn phản bội và mật thám tồi tệ nhất; là những bè lũ bất 

lƣơng, những con chó săn của chủ nghĩa phát xít), kêu gọi Nhân dân đấu tranh đòi 

hòa bình dân chủ. Mặt khác thông qua các phong trào của Nhân dân công tác Tuyên 

huấn của Đảng có điều kiện lồng ghép những nội dung truyền bá chủ nghĩa Mác-

Lênin, tinh thần yêu nƣớc làm cho Nhân dân ý thức đƣợc quyền lợi dân tộc và giai 

cấp, vấn đề áp bức và đấu tranh chống áp bức. 

Sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, nhiều cơ sở cách mạng bị địch đánh 

phá, phần lớn lãnh đạo bị hy sinh. Những năm sau đó các đồng chí đảng viên còn lại 

kết hợp với một vài đồng chí vƣợt ngục tù trở về tiếp tục gây dựng lại cơ sở. Công 

tác Tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc ổn định tình hình về tƣ 

tƣởng Nhân dân và trang bị tinh thần kháng chiến cho Nhân dân bằng nhiều hình 

phong phú, thuyết phục lôi kéo đƣợc đông đảo Nhân dân tham gia, làm nên cuộc 

Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, công tác Tuyên huấn trong những ngày mới giành 

đƣợc độc lập còn ngổn ngang bề bộn công việc chƣa đƣợc giải quyết thì ngày 23 

tháng 9 năm 1945 thực dân Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn - Chợ Lớn mở đầu chiến 

tranh xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ 2. Nhiệm vụ cách mạng mới đặt ra cho công tác 

Tuyên huấn, công tác tƣ tƣởng là động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kháng 
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chiến cứu quốc, giữ vững chính quyền cách mạng. Công tác Tuyên huấn của Đảng bộ 

Thành phố cùng với các lực lƣợng khác nhanh chóng triển khai các chủ trƣơng của 

Xứ ủy Nam bộ, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, nhiệm vụ kháng chiến đến các tầng lớp 

Nhân dân Thành phố. 

Mặc dù ít ngƣời nhƣng bằng các bài viết trên báo “Chống xâm lăng” và “Cảm 

tử” công tác tuyên truyền đã giải thích cho Nhân dân hiểu rằng sống trong lòng địch 

không phải là theo địch mà ở đâu cũng có thể tham gia kháng chiến. Mặt khác báo 

cũng vạch ra các phƣơng thức tham gia kháng chiến của Nhân dân ở trong lòng địch: 

công nhân thì bãi công, công chức lãn công, bác sĩ ủng hộ thuốc, nhân dân thì quyên 

góp tiền ủng hộ kháng chiến… 

Tháng 4 năm 1947, Đồng chí Đào Năng An (Bảy Định) Ủy viên Thƣờng vụ 

Thành ủy đƣợc phân công phụ trách Tuyên huấn. Đây là giai đoạn đấu tranh quyết 

liệt giữa ta và địch trên mặt trận chính trị tƣ tƣởng. Bằng hai tờ báo “Tiến lên” và 

“Chống xâm lăng” và một số báo chí công khai khác ở Sài Gòn - Chợ Lớn, công tác 

tuyên truyền đã vạch trần bộ mặt phản quốc của Bảo Đại và Chính phủ bù nhìn, nêu 

cao nhiệm vụ ủng hộ Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống các luận điệu chia rẽ, 

kêu gọi đoàn kết dân tộc, làm cho Nhân dân thấy đƣợc cuộc kháng chiến của Việt Nam 

không cô độc và chắc chắn sẽ giành thắng lợi. 

Tháng 11 năm 1949, Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn chính thức 

đƣợc thành lập do đồng chí Võ Văn Tuấn (Hai Trúc) làm Trƣởng ban.  

Tháng 8 năm 1950, theo chủ trƣơng của Xứ ủy, Sài Gòn - Chợ Lớn đƣợc tách 

ra để thành lập khu đặc biệt trực thuộc Xứ ủy. Thực hiện chủ trƣơng đó, ngày 21 

tháng 8 năm 1950, Hội nghị Thành ủy họp ở Tân Long (Thủ Dầu Một) để thành lập 

Đặc Khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Hội nghị đã đề ra một số chủ trƣơng nhằm thực hiện 

thống nhất sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, bố 

trí lại bộ máy lãnh đạo từ trên xuống cho phù hợp, chấn chỉnh lại các tổ chức Nhân 

dân. Hội nghị bầu ra Đặc Khu ủy mới do Đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thƣ. 

Ban Tuyên huấn Đặc Khu ủy cũng có sự thay đổi, Đồng chí Nguyễn Văn Linh Bí thƣ 

Đặc Khu ủy kiêm Trƣởng Ban Tuyên huấn, đồng chí Võ Văn Tuấn (Hai Trúc) và 

Huỳnh Tấn Phát làm Phó ban. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ tháng 7 năm 1954, một số cán bộ của Thành phố 

đƣợc tập kết ra Bắc, số còn lại tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đòi thống nhất 

đất nƣớc. Kẻ địch khủng bố, đàn áp nặng nề, phong trào cách mạng gặp nhiều khó 

khăn; bộ máy công tác Tuyên giáo không còn.  

Năm 1960 Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đƣợc thành lập lại do 

đồng chí Phạm Dân (Ba Hƣơng) làm Trƣởng ban, Đồng chí Vũ Tùng làm Phó ban. 
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Đến năm 1963, Đồng chí Bảy An làm Trƣởng ban thay đồng chí Phạm Dân. Giai 

đoạn này Ban Tuyên huấn hoạt động ở cả đô thị và nông thôn với nhiều bộ phận khác 

nhau cả công khai lẫn bí mật. Ban đã tổ chức đƣợc Trƣờng huấn luyện, Nhà in, Đoàn 

văn công, Điện đài, Báo chí thông tấn, quay phim nhiếp ảnh để phục vụ công tác 

tuyên truyền ở cả nội và ngoại thành. Nhờ vậy công tác Tuyên huấn đã chi phối đƣợc 

nhiều phong trào công khai có tác động lớn đến chính trị, tƣ tƣởng của đồng bào 

Thành phố. Đây là thời kỳ Tuyên huấn Sài Gòn - Gia Định hoạt động hết sức phong 

phú, sôi nổi. 

Năm 1965, Đồng chí Trần Bạch Đằng thay đồng chí Bảy An làm Trƣởng ban, 

đến cuối năm 1967, Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đƣợc chia làm 2 

đơn vị, gọi là Tuyên huấn Phân khu 1 và Tuyên huấn Phân khu 6. Phân khu 1 do 

Đồng chí Lê Hỷ Hoan (Tƣ Hoan) làm Trƣởng ban và Phân khu 6 do Đồng chí Trần 

Bạch Đằng kiêm nhiệm. Đến năm 1972, Tuyên huấn Phân khu 1 và Phân khu 6 nhập 

lại thành Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Nguyễn Văn Bình 

(Tám Bình) làm Trƣởng ban cho đến khi Thành phố hoàn toàn đƣợc giải phóng năm 1975. 

Giai đoạn từ năm 1965 - 1975 là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, địch đánh phá 

ngày đêm bằng đủ các loại phƣơng tiện chiến tranh. Căn cứ Tuyên huấn Sài Gòn - 

Gia Định phải di chuyển liên tục, nhƣng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về hệ thống 

hầm, địa đạo, nơi làm việc nên công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và Nhân 

dân nội thành, ngoại thành không bao giờ bị gián đoạn. Giai đoạn này Tuyên huấn 

Thành phố cũng đƣợc tăng cƣờng thêm hàng trăm cán bộ nên công tác Tuyên huấn 

đƣợc mở rộng và đi vào chiều sâu, nắm đƣợc nhiều tổ chức trong nội thành ở nhiều 

ngành, nhiều giới nhƣ học sinh, sinh viên, công nhân, trí thức, báo chí… 

Ở ngoại thành, Báo Ngọn Cờ Gia Định, Ngọn Cờ Giải Phóng do Ban Tuyên huấn 

in không lúc nào ngƣng phát hành, đã phát hành xuống cơ sở ấp chiến lƣợc, vùng ven 

nhiều tài liệu, áp phích khẩu hiệu, truyền đơn với số lƣợng lớn. Các đoàn văn công, 

chiếu phim liên tục phục vụ đồng bào chiến sĩ. Ngoài phục vụ chuyên môn, 

Ban Tuyên huấn còn tổ chức tự vệ chiến đấu, chống càn, tiêu diệt địch, nhiều đồng 

chí đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ nhƣ đồng chí Bảy Lợi, Sáu Kiệm, Ba Đúng… 

Trong mấy mƣơi năm kháng chiến kể từ khi ra đời cho đến ngày giải phóng, 

cán bộ chiến sĩ Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã đƣợc Nhân dân dùm 

bọc, che chở không ngại khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh để phục vụ cho Ban hoạt 

động. Nhiều cán bộ đã cống hiến trí tuệ, sức lực và có ngƣời đã hy sinh cho sự 

nghiệp cách mạng của Thành phố. 
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Do tính chất đặc biệt của thành phố Sài Gòn - Gia Định là trung tâm đầu não 

của bộ máy xâm lƣợc, vừa đƣợc giải phóng nên Thành ủy đã cử Đồng chí Mai Chí 

Thọ (Năm Xuân) Bí thƣ Thành ủy kiêm Trƣởng Ban Tuyên huấn. 

Tháng 6 năm 1975, đồng chí Trần Trọng Tân, Ủy viên Thƣờng vụ Thành ủy 

đƣợc cử làm Trƣởng ban cho đến tháng 7 năm 1981. Trong thời gian này Ban Tuyên 

huấn có một số thay đổi: Phòng Khoa giáo đƣợc tách ra để thành lập Ban Khoa Giáo 

Thành ủy và Phòng Văn hóa - Văn nghệ cũng đƣợc tách ra để thành lập Ban Văn hóa 

- Văn nghệ Thành ủy. 

Tháng 8 năm 1981, Đồng chí Võ Trần Chí, Ủy viên Thƣờng trực Thành ủy 

đƣợc cử làm Trƣởng ban. Đến tháng 10 năm 1982, Đồng chí Đào Hoàng Thúy, 

Thành ủy viên, Phó ban Tuyên huấn đƣợc giao nhiệm vụ Quyền Trƣởng ban cho đến 

tháng 8 năm 1983. 

Từ năm 1975 đến năm 1983 công tác Tuyên huấn đã tập trung vào một số công 

việc trọng tâm là tuyên truyền đƣờng lối, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 

các thành phần kinh tế; chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng đối với sĩ quan, 

binh lính, công chức của chế độ cũ nhằm ổn định tƣ tƣởng trong Nhân dân; mặt khác 

đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch từ bên ngoài và 

trong nƣớc. Song song với những công việc trên công tác Tuyên huấn với tƣ cách là 

cơ quan tham mƣu của cấp ủy đã xây dựng chƣơng trình quán triệt những nội dung 

đƣờng lối chiến lƣợc của Trung ƣơng và của Thành phố tạo nên sự nhất trí cao trong 

Đảng và Nhân dân nhằm phát huy truyền thống cách mạng, động viên toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế xã hội trong giai 

đoạn cách mạng mới, cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Tháng 9 năm 1983, Đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành 

ủy đƣợc cử làm Trƣởng Ban Tuyên huấn và đến tháng 3 năm 1987, Đồng chí Dƣơng 

Đình Thảo đƣợc cử làm Trƣởng ban cho đến năm 1991. 

Tháng 11 năm 1991, Thƣờng vụ Thành ủy quyết định nhập Ban Tuyên huấn 

và Ban Văn hóa Văn nghệ thành Ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Thành ủy; Đồng chí 

Trần Trọng Tân, Phó Bí thƣ Thành ủy đƣợc cử làm Trƣởng ban. 

Công tác tƣ tƣởng - văn hóa trong giai đoạn này tập trung quán triệt đƣờng lối 

đổi mới của Đảng, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, các tập tục lạc hậu, xây dựng và 

mở rộng các thành phần kinh tế, các hình thức liên doanh liên kết giữa các thành 

phần kinh tế. Về mặt xã hội, tuyên truyền các chính sách xã hội, về việc “lấy dân làm 

gốc”, tăng cƣờng đề cao cảnh giác cách mạng chống lại các âm mƣu phá hoại nhiều 

mặt và âm mƣu “diễn biến hòa bình” của địch, đồng thời tập trung tuyên truyền để 

bảo đảm ổn định tƣ tƣởng trong Đảng và Nhân dân khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 
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nƣớc Đông Âu sụp đổ, tuyên truyền về công tác chỉnh đốn Đảng, tăng cƣờng hiệu lực 

quản lý Nhà nƣớc, ổn định trật tự xã hội… 

Tháng 4 năm 1996, Đồng chí Trần Văn Tạo, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy 

đƣợc cử làm Trƣởng ban. Tháng 9 năm 1996, Ban Khoa giáo Thành ủy nhập vào Ban 

Tƣ tƣởng - Văn hóa thành Phòng Khoa học và tháng 12 năm 1996, Ban Nghiên cứu 

Lịch sử Đảng thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố đƣợc 

chuyển về thành Tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thuộc Ban. 

Tháng 01 năm 2001, Đồng chí Phạm Phƣơng Thảo - Ủy viên Ban Thƣờng vụ 

Thành ủy đƣợc cử làm Trƣởng Ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Thành ủy và tháng 6 năm 

2004, Đồng chí Phan Xuân Biên - Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy đƣợc cử làm 

Trƣởng ban cho đến tháng 11 năm 2009. Từ tháng 7 năm 2007, Ban Tƣ tƣởng - Văn 

hóa Thành ủy đƣợc đổi tên là Ban Tuyên giáo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 

lần thứ 4 khóa X. Tháng 12 năm 2009, Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên 

Ban Thƣờng vụ Thành ủy, làm Trƣởng ban; và từ tháng 7 năm 2011, Đồng chí Thân 

Thị Thƣ, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy làm Trƣởng ban đến nay. 

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nƣớc; từng bƣớc trở thành 

trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thƣơng mại, khoa học - công nghệ của đất nƣớc và 

khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công 

nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2020. Công tác tƣ tƣởng văn hóa tập trung vào 

một số công việc trọng tâm là tăng cƣờng giáo dục, bồi dƣỡng nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng về lý tƣởng, quan 

điểm, đƣờng lối và các nguyên tắc của Đảng, về định hƣớng mục tiêu phát triển của 

Thành phố. Đồng thời “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” tƣ tƣởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 

rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách cán bộ, đảng viên sống 

trong sạch, nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, khắc phục chủ nghĩa 

cá nhân, cơ hội dƣới mọi hình thức, kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu, xây 

dựng tinh thần tự giác và ý thức cách mạng tiến công; nâng cao bản lĩnh chính trị, 

kiến thức, năng lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác Tuyên giáo 

luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thành phố. Dƣới sự 

lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đội ngũ làm công tác Tuyên giáo Thành phố 

đã không ngừng lớn mạnh, trƣởng thành cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đại bộ phận 
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đội ngũ cán bộ đều đƣợc đào tạo có hệ thống và trƣởng thành trong thực tiễn cách 

mạng, là lực lƣợng xung kích và đáng tin cậy của Đảng và Nhân dân trên mặt trận tƣ 

tƣởng văn hóa. Các phƣơng tiện và điều kiện hoạt động của công tác tƣ tƣởng văn 

hóa có bƣớc đổi mới. Tuy nhiên mặt yếu kém, bất cập của công tác tƣ tƣởng là còn 

thiếu sắc bén, tính chiến đấu có lúc chƣa cao, phƣơng pháp chƣa linh hoạt; chƣa phê 

phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tƣ tƣởng cơ hội, những 

quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hƣớng “thƣơng mại hóa”, lai căng chạy theo thị 

hiếu tầm thƣờng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ. Công tác tƣ 

tƣởng chƣa thƣờng xuyên gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách đào 

tạo, bồi dƣỡng cán bộ. Điều đó đã và đang đƣợc các cấp ủy và ngành Tuyên giáo của 

Đảng nhìn nhận, có phƣơng hƣớng, nội dung, bƣớc đi thích hợp để khắc phục, nhất là 

trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay. Đó là giải pháp quan trọng để giữ vững truyền thống của 

Ban Tuyên giáo Thành ủy trong hàng chục năm qua, và là điều kiện để tiếp tục phát 

triển trong tƣơng lai. 

Tuy vẫn còn nhiều yếu kém, có lúc va vấp, khuyết điểm, song các binh chủng 

làm công tác Tuyên giáo từ giáo dục chính trị, tuyên truyền, khoa giáo, báo chí - xuất 

bản, văn hóa - văn nghệ của thành phố Hồ Chí Minh thật sự tự hào với nhiều gƣơng 

sáng điển hình trên các lĩnh vực, ở mọi giai đoạn, đã góp phần không nhỏ vào sự 

nghiệp xây dựng Thành phố trên mọi mặt, góp phần giữ vững trận địa tƣ tƣởng trên 

cả nƣớc, giữ vững định hƣớng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của nƣớc ta. 

Ghi công cho công tác tƣ tƣởng, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, 

Đảng và Nhà nƣớc đã tặng thƣởng Huân chƣơng giải phóng hạng II, Huân chƣơng 

Lao động hạng nhất và Huân chƣơng Độc lập hạng nhất cho ngành Tuyên giáo thành phố. 

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thật sự tự hào về những đóng góp quan trọng 

trên lĩnh vực công tác tƣ tƣởng - công tác Tuyên giáo của Đảng bộ trong 45 năm 

chiến đấu kiên cƣờng vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn cũng nhƣ 40 

năm “cùng cả nƣớc, vì cả nƣớc” xây dựng nƣớc Việt Nam độc lập, dân chủ, tự do, , 

xã hội chủ nghĩa. Thành tựu đạt đƣợc qua các thời kỳ là hành trang quý báu, là điểm 

tựa vững chắc, nhƣ là “bệ phóng” để tiến vào thời kỳ mới. Song nếu chỉ dựa vào 

vốn tự có, say sƣa với thành tích đã đạt đƣợc, sẽ là nguy cơ của sự tụt hậu và thất hại. 

Do vậy, với chức trách “chỉ đƣờng dẫn lối”, vai trò đi trƣớc, mở đƣờng, ngành Tuyên giáo 

Thành phố phải thực sự năng động sáng tạo nhƣ truyền thống của Nhân dân và Đảng bộ 

Thành phố, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn, nhạy bén với những nhu 

cầu của cuộc sống để hoạch định nhiệm vụ chính xác, sử dụng phƣơng pháp công tác 

phù hợp để đạt hiệu quả cao. Phải nâng cao tính chiến đấu, tầm trí tuệ, sức thuyết 

phục của công tác tƣ tƣởng, gắn lý luận với thực tiễn, gắn trí tuệ với tình cảm trong 
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công tác tƣ tƣởng. Phát huy bài học kinh nghiệm đã có trong bối cảnh và điều kiện 

mới, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống các “binh chủng” làm công tác Tuyên giáo 

- công tác tƣ tƣởng chính trị, bao gồm cả “xây” và “chống”, theo phƣơng châm “nhân 

cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy chính thắng tà”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” tạo niềm 

tin, khí thế và thực lực trên mọi lĩnh vực, bảo đảm mọi điều kiện, cơ sở thuận lợi cho 

công tác tƣ tƣởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Trải qua 85 năm, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không 

ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trƣởng thành theo mỗi bƣớc tiến lên của sự 

nghiệp cách mạng. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hòa mình vào phong trào 

Nhân dân, nhiều thế hệ những ngƣời làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là 

những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi cho 

lý tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ đó đã và đang không ngừng 

lớn mạnh cả về số lƣợng, chất lƣợng, từng bƣớc hiện đại về phƣơng tiện kỹ thuật, 

công nghệ, trƣởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ. 

Trƣớc những diễn biến trên thực tiễn của đất nƣớc, của tình hình thế giới và 

khu vực, những ngƣời làm công tác tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên 

định nền tảng tƣ tƣởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, vững vàng 

trƣớc mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dƣỡng đạo đức 

cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phƣơng pháp, nâng cao chất lƣợng và hiệu 

quả công tác, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh./. 

       BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 

 

  

 

 


