
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:            /KH-SVHTTDL 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

   Cao Bằng, ngày       tháng 12  năm 2022 

                   

 

 

KẾ HOẠCH 

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) 
 

Thực hiện Công văn số 1047/VHCS-QCTT ngày 14/11/2022 của Cục Văn 

hóa cơ sở 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); 

Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 29/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 

việc 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), Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 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 

Công tác tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết 

thực, hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch 

sử, chính trị - xã hội quan trọng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

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 
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- 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 đẫn 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, ký Hiệp định Paris là cuộc đấu trí, đấu bản 

lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ 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 nước ta 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, thành viên Hiệp định Paris và các tầng lớp Nhân dân đã làm nên 

thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam nói riêng, cách mạng Việt 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. 
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- 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. 

- Phản ánh không khí phấn khởi và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm về 

sự kiện diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động lớn, 

trọng tâm. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông,  trang thông tin điện tử, 

tài khoản mạng xã hội, ấn phẩm đăng tin, bài tuyên truyền kỷ niệm sự kiện. 

2. Tuyên truyền miệng: tổ chức sinh hoạt chính trị trong chi bộ, đoàn thể 

cơ sở để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên 

chức và các tầng lớp Nhân dân. 

3. Tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu nơi công 

cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao….. 

IV. 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! 

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 - 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, 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  
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12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch 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) tại cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

triển lãm ảnh, chiếu phim tài liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình 

thức tuyên tuyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

các huyện, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 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) trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó tập trung vào 

đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ, băng rôn, 

khẩu hiệu...) tại các cơ quan, đơn vị, khu trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở cơ 

quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, khu, điểm du lịch. Tiến hành kiểm tra rà 

soát, chỉnh trang các cụm thông tin, cổ động, panô, khẩu hiệu, thay thế các nội dung 

đã cũ, không còn phù hợp. 

(Gửi kèm theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương). 

Trên cơ sở Kế hoạch chung, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Văn hóa cơ sở (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đoàn Thị Lê An 
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