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S- HD/DUK 

HTJONG DAN 
Tuyên truyên k nim 50 nãm ngày k Hip d1nh Paris 
v châm dirt chiên tranh, 1p 1i hôa bInh & Vit Nam 

(27/01/1973 — 27/01/2023) 

Thirc hin Hung dan so 26-HD/I3TGTU ngày 14/11/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh ày; Ban Thuông vi Bang ày Khôi các Ca quan và Doanh nghip tinh 
hu&ng dan các cap ày ca sô, tuyên truyên k nim 50 näm ngày k Hip djnh Paris 
v chm düt chiên tranh, 1p 1i boa bInh ô Vit Nam (27/01/1973 — 27/01/2023) 
nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Nh&m giüp can b, dâng viên, cong chirc, viên chirc và ngithi lao &ng 
trong Khôi nh.n thüc sâu sac ye bàn linh, tn tue, sir lãnh dao  dàng din, sang suM 
cüa Bang Cong san Vit Nam và Chü tjch H ChI Minh trên mt trn ngoi giao; 
gop phn quan trpng vào thing Igi vi di cüa nhân dan ta trong cuc kháng chin 
chng M cüu rnthc. 

Phát huy cao d nhüng bài hpc kinh nghim tr cuc dam phán, k Hip djnh 
Paris, xây dmg nn ngoi giao toàn din, hin dai  vri ba trii ct là d ngoi 
Bang, ngoti giao Nlià nuâc và dôi ngoi Nhân dan; tr do xây dimg Va báo v 
vcrng chc To quc Vit Nam x hi chü nghia, riâng cao vi th va uy tin qu t 
cüa Vit Nam trên trurng quôc t. 

2. Qua các hott dng tuyên truyn, k nim, nhm giáo dc truyn thng ye 
yang cUa Bang; khai dy tinh thn yêu nuc, nim tr hào dan tc; cUng c, bi 
dp nim tin cüa nhân dan dM vói sr lârh do cüa Bang trong cOng cuc di mdi, 
tIch circ và chü dng hi nhp quOc tê hin nay. 

KhIch 1, c vU các tng lap ,hân dan quy& tâth vugt qua khó khän, thách 
thàc, gia src thi dua h9c tap, lao dng, lam theo ti.r tuang, dao  d(rc, phong cách H—
ChI Minh, gop phân xây dmg, phát trin dt nithc phn vinh, hnh phüc. 

3. Thçrc hin tuyên truyn, kS'  nim bâo dam dàng thm nhim vu; tin hành 
b&ng nhiu hInh thirc phong phU, phU hgp, thiM thuc, hiu qua; khOng phô truang, 
hInh thàc, tránh lang phi; kt hgp vai tuyên truyn ki nim các ngày l Ion cUa 
dan tc, sir kin 1ch sà, chInh trj - xã hi quan tr9ng cUa quê huang, d& nuOc. 



Tuyên truyn cong tác dOi ngoi, ngoi giao cüa Vit Nam, to dng 1irc, thirc hin 
thng lcd các mic tiêu, nhim v11 phát trin dat niiOc theo tinh thn Nghj quyt Dai 
hi XIII cüa Dàng. 

II. CHU oE vA NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. Chü d tuyên truyn 

"H4p djnh Paris vt chm dá't chiln tranh, 41p 4ii him bInh ó' V&t  Nam - 
Mc son tIung 4ri trên mt trin ngoçli giao thà'i dcii HE GhIMinh". 

2. Ni dung tuyên truyên 

- Khng djnh sr l.nh dao  tài tInh, sang su& cüa Dàng Cong  san Vit Nam va 
Chü tjch Ho ChI Minh, trI tu cüa nên ngoi giao cách mng Vit sam, su chInh 
nghia cüa cuc du tranh giái phOng dan tc cüa nhân dan ta. 

- Bôi cãnh .quôc t và trong nuOc dn ti Hi nghj Paris; qua trInh chun bj 
dam phán di dn k Hip djnh Paris v chm dirt chin tranh, 1p lti hôa bInh 
Viêt Nam, vai trô cüa các ben tham gia, thành phn tham d%r và din bin Hi 
nghj. Khng djnh vic dam phán, k Hip djnh Paris là cuc du trI bàn linh, quyt 
lit giüa nn ngoi giao non tré Vit Nam vói nn ngoi giao lao luyn cüa mt 
siêu ci.thng hang du th giói. Hip dnh Paris 1â. thng Igi cüa cuc du tranh 
ngoi giao dài nhât, khó khän nht trong ljch si.r ngoi giao cüa Vit Nam i th kS' 
Xx. 

- Ni dung co bàn cUa Hip djnh Paris ye chrn dirt chiên tranh, 1p lai  hôa 
bInh O Vit Nam, có nghia ljch sir quan tr9ng d& vâi sir nghip du tranh giành 
dc lip,  ti,r do, thkg nh.t dat nithc, giü vmg chü quyn, toàn vçn lãnh th cüa 
Vit Nam, cüng nhu di vói nhân dan yêu chung hôa bInh và cong 1, các phong 
trào du tranh giài phóng dan tc trên th gii. 

- Nlhüng bài h9c kinh nghim và si.r vn ding sang to vic dam phán, k 
Hip djnh Paris trong thai ki d.y manh  toàn din, dng b cong cuc di m9i, 
cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nisâc, xây dimg và bào v vUng chic T quc 
Vit Nam xä hi chU nghia nói chung Va nhim vii d& ngoai Dãng, ngoi giao 
Nhà nuó'c, d& ngoti Nhân dan nói riêng trong tInh hInh mdi. 

- Nhü'ng thing Igi vi di cüa nhân dan ta trong sir nghip du tranh giâi 
phóng dan tc, giành dc lip, hôa bInh, thông nht dt nuc, xây drng và bão v 
T quc, thirc hin nghia vi quc t cao câ. Nhung thành tiru cüa dt nixic sau 
hcin 35 nàm thixc hin cong cuc di mdi. Khng djnh rO dung 1i dM ngoi dc 
lap, tir chü, hOa bInh, hüu nghj, hçip tác và phát trin, da dng hóa, da phuang boa 
quan h d& ngoi; "Viçt Nam là bin, là di tác tin cy và là thành viên tIch ctc, 
có trách nhim trong c3ng dng quc tE'. 
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- Ton vinh, tn an cong lao, dóng gop các thành viên phái doàn dam phán cüa 
ChInh phü Vit Nam Dan chü Cong hôa - ChInh phü Cách mng lam thñ Cong 
boa mien Nam Vit Nam; các the h can b, chin si tham gia phic vçi Hi nghj, 
thi hnh Hip djnh Paris và các t&ng l&p nhân dan dã lam nên thng igi ye yang 
cüa nn ngoi giao Vit Nam nói riêng, cách mng Vit Nam nói chung. 

- Khng djnh tinh than yêu nmc, chI t.r 1irc, tir cumg, süc manh dai doàn 
k& toàn dan tc, qua do khai dy khát v9ng phát trin Mt nuórc phn vinh, hanh 
phüc trong mi ngu?Yi dan Vit Nam, nht là di vâi th h tré hin nay. 

- Tang cthng sir üng h, CO vu, giip dc cüa nhân dan, bn be qu& t, trong 
do có nhân dan tin b M' di vOl cuc chin Mu chInh nghia cüa nhan dan ta vi 
dc lap, tr do, hOa bInh và cong l; dôi vOi sir nghip xây dimg và bào v t quc 
và trong cong cuc di mOi, hci nhtp quc t horn nay. 

- Kiên quyt Mu tranh, phàn bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch 
xuyên tc, phü nhn kát qua, nghia ljch si:r cüa Hip djnh Paris, vai trO lânh do 
cUa Dàng Cong san Vit Nam, Chü tjch H ChI Minh di vOi thng li cüa nn 
ngoi giao Vit Nam trong thOi diem do và thrOng li d& ngoi, hi nhp qu& t 
cüa nuOc ta hin nay. Dông thai, quyt lit vach  trân mç1 am muu, thu doan chng 
phá cách mng Vit Nam, chia rë gay m.t doàn kt ni b, lam suy giâm lông tin 
cUa nhân dan d& vOi Dãng, Nhà nuOc Va chê d xà hi chü nghia. 

- Kjp thOi phàn ánh khOng khI vui tuci, ph.n khOi và các hoat  dng tuyên 
tmyn, k nirn din ra 0 các c.p, các ngành, dja phi.rong, co quan, don vj, doanh 
nghip trong Khi, v&i tinh than "khóng Co gi quj ho'n dç5c 1p  tic do và hanh 
phzc". 

III. HINH TH!J'C TUYEN TRUYEN 

T chirc tuyên truyn trên các phisong tin thông tin di chiing, trang thông tin 
din tir cUa các co quan, don vj, doanh nghip trong Khi; trên Internet và mng xã 
hi; tuyên truyn trirc quail; phát hành các n phm tuyên truyn; chiu phim tài 
lieu; t chirc t9a dam; hOi  nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên; các bui sinh hot 
cUa các to chOc chInh trj - xa hi; các hoat dng van hOa, van nghê... 

IV. TO CHU'C THTJ'C HItN 

1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khôi 

- ThuOng xuyen tIch circ tham muu Ban ThuOng vi Dáng üy KMi, lãnh dao, 
chi dao  các cp Ü co sO xây dirng kê hoch, t chirc các hoat dng tuyên truyn, k 
nim, bâo dam dung djnh huOng cüa Dàng, pháp 1ut Nhà. 

- Thirc hin hiu qua, thi& thrc các hot dng tuyên truyn phong phü, phü 
hçp; tap trung tuyên truyn trên báo chI, trang thông tin din t1r, các phuong tin 
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thông tin c dng trrc quan; các an phrn tuyên truyên; thông qua di ngO báo cáo 
viên, tuyên truyn viên; các bui sinh hot cüa các th chüc chInh trj - x hôi... 

- Tham muu, djnh hithng các ca quan báo chI, truyên thông trong Khi, các 
dan vj thông tin, truyn thông Trung uang dóng trên dja bàn tinh, tang crnng 
biên tip, phát hành các tin, bài, tác phm, hoat dng tuyên tuyn trong dip kS' 
niêm. 

- Tham mu'u Ban Thithng vi Dãng üy Khôi, thumg xuyên theo dôi, kiêm tra 
viêc t chirc các hot dng tuyên truyn k nim i các cci quan, dan vj, doanh 
nghip. Xir 1 nghiêm các hành vi tuyên truyn xuyên tc v sir kin, v &thng 1i 
di ngoi, ngoi giao cüa Vit Nam; xr 1 nghiêm các hành vi vi phm, dang tãi, 
phát tan thông tin sai trái, không dung djnh huàng, chng phá Dàng, Nhà nuâc, 
ch d xa hi chü nghia, chia rê khi di doàn kt toàn dan tc 

2. Các Cp üy co s 

- Thirc hin hithng dan, to chüc cong tác tuyên truyn, tr9ng tam là tuyen 
truyn trên bang zôn, pa nO, áp phIch, bang din t1r; các hoat dng van hóa, van 
ngh; chiu phim tài 1iu trong dip  k' nim. 

- Quán 1 chtt chë thông tin trêii báo chI, trang thông tin din ti.r, mng xà 
hi, hott dng xut bàn, nht là vic biên son, phát' hành các tài 1iu, n phm 
tuyên truyn; phi hçp kjp thai ngän chn, gi bO các thông tin xu dec, xuyên ttc 
v sçr kin, v dthng li d& ngoi, ngoi giao cüa Vit Nam. 

- Nghiêm khc xir 1 các hành vi vi phm, clang tãi, phát tan thông tin 

3. Các t chile doàn the trong Khi 

- Thirc hin hucng dn cong tác tuyên truyn dn doàn viên, hi viên, ngithi lao 
dng trong Kh& bang nhiu hInh thirc phong phit, phü hgp, theo dung djnh huàng, 
nhm giáo dye sâu sc v chInh trj, tu tung, dy.o dirc, li sng cho các tng lcp thanh 
niên, doàn viên, hi viên trong KMi, tIch crc thirc hin t& hçc tp và lam theo tr 
tithng, do drc, phong cách Ho ChI Minh, g&n vth dy manh  các phong trào thi dua 
yeu nuâc và các hoat dng "ung nzthc nhá ngun ", "din o'n, a'áp nghif', chäm 
lo dii sng vt cht, tinh thn cho doàn viên, hi viên. 

- Thing xuyên nm tInh hInh tu tithng, du lu.n xã hi trong can b, doàn 
viên, hi viên, ngithi lao dng trong Khôi; kjp thai dê xuât, tham mu'u cp üy lam 
tot cong tác tu tu&ng. 

- Tang cuang vi& tin, bài, tuyên truyên ye sir kin theo dung chi dto, dnh 
huóng cüa Dàng, pháp lu.t Nhà nuâc; chu trpng khai thác, phàn ánh nhtng thông 
tin có 1çi, phic vi igi Ich quc gia, dan tc; tuyt di không dua tin bInh lun v 
nhüng vn d ljch sir con nhiu kin khác nhau. 
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- Tham muu giip cp üy chi dao t chirc tht các hoat ding tuyên truyn kS' 
nim; chü tr9ng tói cong tác tuyên truyn trên trang thông tin din tCr, h thng 
truyn thanh và các hott dng tuyên truyn, c dng trçrc quan trên dja bàn; thông 
qua di n.gü báo cáo viên, tuyên truyn viên và các n phrn tuyên truyn. 

- Theo dOi, kiêm tra các hoat dng tuyên truyên k nim trong doàn viên, hi 
viên; phát hin và xi:r 1 nghiêm các hot dng tuyên truyn xuyen tc, sai trái, 
không dung djnh huing; chng phá Dáng, Nba nuOc, ch d xã hOi  chü nghia, 
èhia rê khi dai doàn kt toàn dan tôc. 

V. MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 

1. Nhit 1it chào müng 50 näm Ngày k Hip dnh Paris v chm dirt chin 
tranh, 1p 1i hOa bInh a Vit Nam! 

2. Hip djnh Paris 1973 - Chin thäng cüa cuc du trI bn bI, quy& liêt! 

3. Hip dnh Paris 1973 - Bthc ngott trong cuc kháng chin ciru nrâc cüa 
dan tôc! 

4. Hip dnh Paris - Dinh cao cUa mt trn ngoi giao thai dti H ChI Minh! 

5. Hip djnh Paris 1973 - Sir kin có nghTa ljch sir tr9ng dai  trong sir 
nghip each ming ye yang cüa Nhân dan ta và nên ngoi giao Vit Nam! 

6. Hip djnh Paris là m& son trong trang sit yang cüa nn ngoti giao each 
mtng Vit Nam! 

7. Vit Nam là ban, là dôi tác tin c.y, là thành viên tIch crc, có trách nhiêm 
trong cong dng quc t. 

8. Không ngrng nâng cao vj th, uy tin quc t cüa Vit Nam! 

9. Tt cá vi mic tiêu dan giàu, rnrâc mnh, dan chü, cong b.ng, van minh! 

10. Dàng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 

11. NuOc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

12. Chü tch Ho Chi Minh vT d.i sng mãi trong sir nghip cüa chiing ta! !_ 

No'i nhân:  
- Ban Tuyên giáo Tinhüy; 
- Thi.ring trirc Dãng üy Khôi; 
- Các chi b, dãng b co sO 
- Cong Thông tin din t1r DUK; 
- Lixu BTG, VT. 

 

Büi Hoàng Mai 
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