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HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris  

về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

(27/01/1973 - 27/01/2023) 

----- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, ngày 09/11/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)”, Ban Tuyên 

giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, 

sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; phát huy cao độ những bài học kinh 

nghiệm từ cuộc đàm phán, ký Hiệp định Paris để xây dựng nền ngoại giao toàn 

diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại 

Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống 

vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp 

niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội 

nhập quốc tế hiện nay; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân quyết tâm vượt qua khó 

khăn, thách thức, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng, phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm đúng tầm mức; tiến hành bằng 

nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; 

kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính 

trị - xã hội quan trọng, tuyên truyền đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, tạo không 

khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề tuyên truyền 

“Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc 

son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh”. 

2. Nội dung tuyên truyền 

- Khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự 

chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. 

- Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Paris; quá trình chuẩn bị đàm 

phán đi đến ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 

vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến Hội nghị; khẳng định 

việc đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định Paris là cuộc đấu trí, đọ sức về bản lĩnh quyết 

liệt giữa nền ngoại giao non trẻ của nước ta với nền ngoại giao lão luyện của một 

siêu cường hàng đầu thế giới. Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại 

giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ XX. 

- Kết quả Hội nghị Paris, nội dung cơ bản của Hiệp định Paris về chấm dứt 

chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử của việc ký kết Hiệp định 

Paris đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, giữ vững 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình 

và công lý, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 

- Những bài học kinh nghiệm và sự vận dụng sáng tạo việc đàm phán, ký Hiệp 

định Paris trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa nói chung và nhiệm vụ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối 

ngoại Nhân dân nói riêng trong tình hình mới. 

- Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa 

vụ quốc tế cao cả; những thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới. Khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là 

bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

- Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của các thành viên phái đoàn đàm phán 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 

miền Nam Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ Hội nghị, thi hành 

Hiệp định Paris, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và các tầng lớp nhân dân đã 

làm nên thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam nói riêng, cách mạng Việt 
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Nam nói chung. Khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. 

- Sự ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ của nhân dân, bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân 

tiến bộ Mỹ, đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta vì độc lập, tự do, 

hòa bình và công lý; đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công 

cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hôm nay. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ 

nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam 

trong thời điểm đó và đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay; 

đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây 

mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 

chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM  

Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị, 

có thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, như: Trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện 

tử...); sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội...  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy 

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền 50 năm Ngày ký Hiệp 

định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam phù hợp với tình 

hình, đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị mình.  

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân 

để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.  

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã  

- Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp như qua bản tin sinh hoạt, gặp 

mặt, nói chuyện truyền thống về sự kiện trong dịp kỷ niệm. 

- Tiếp tục công tác đẩy mạnh rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước và các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã  

- Phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc 

đăng tải thông tin trên Internet và mạng xã hội. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên 

tạc sự kiện chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, 

áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm trước, trong và sau sự kiện bảo đảm 

theo đúng định hướng; chú trọng khai thác, phản ánh những thông tin có lợi, phục vụ 

lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không đưa tin bình luận về những vấn đề lịch sử 

còn nhiều ý kiến khác nhau. Chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt 

động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris do Bộ Ngoại giao tổ chức, gồm: Lễ 

kỷ niệm cấp bộ, Hội thảo khoa học, Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp 

mặt các nhân chứng lịch sử và các hoạt động khác có liên quan.  

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)! 

2. Hiệp định Paris 1973 - Chiến thắng của cuộc đấu trí bền bỉ, quyết liệt! 

3. Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc! 

4. Hiệp định Paris 1973 - Đỉnh cao của mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh! 

5. Hiệp định Paris 1973 - Sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sự nghiệp 

cách mạng vẻ vang của nhân dân ta và nền ngoại giao Việt Nam! 

6. Hiệp định Paris là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách 

mạng Việt Nam! 

7. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế! 

8. Không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam! 

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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 Ban Tuyên giáo Thị ủy gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký 

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 

- 27/01/2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn trên trang Thông tin điện tử 

của Thị ủy Hương Trà tại địa chỉ: thiuyhuongtra.vn. Đề nghị các đơn vị sử dụng để 

tuyên truyền có hiệu quả. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG BAN                                                                                                        
- Ban Tuyên giáo TU,  để                                                                              

- Thường trực Thị ủy,  b/c 

- Các TCCS Đảng,    

- UBMT và các đoàn thể thị xã, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin,                                                             Lê Nhật Minh  
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, 

- Lưu BTG Thị ủy.                                                                                                                                                                                                                                                           
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