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HƯỚNG DẪN 

      Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” 

----- 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU, ngày 13/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn các chi, đảng bộ 

cơ sở công tác tuyên truyền như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của ta tiếp tục đẩy mạnh và 

làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, bạn bè truyền 

thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, qua đó góp phần 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tinh thần đoàn kết và sự tin cậy về chính trị; củng 

cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn 

diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. 

 - Cung cấp nguồn thông tin chính thống, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần giữ gìn, củng cố và 

phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của Nhân 

dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, giáo dục truyền thống 

lịch sử, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người 

lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ mà hai Đảng, hai Nhà nước 

và Nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. 

 - Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ 

láng giềng hữu nghị và tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước và hai dân tộc Việt 

Nam - Campuchia. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về mối quan hệ láng giềng tốt 

đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - 
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Campuchia trên cơ sở tương xứng với khuôn khổ, tầm vóc quan hệ hai nước, tương 

xứng với các hoạt động tuyên truyền của Bạn, nhu cầu của ta thỏa thuận với Bạn 

và phù hợp với tình hình thực tế. 

 - Chủ động thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh, ngăn chặn các thông 

tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện nhất quan chủ trương, 

chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tránh để xảy ra hiểu lầm liên quan 

đến tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

 1. Nội dung 

 1.1 Tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia và các thành 

tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay 

 - Thông tin về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc lịch sử quan trọng, 

những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 55 năm thiệt lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022). 

 - Sự gắn bó của Nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử; những chia 

sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ để giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hi sinh của quân và dân Việt 

Nam trong thời kỳ cùng Nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. 

 - Tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất 

liền; công tác quản lý biên giới; về ý nghĩa tầm quan trọng của việc ký kết các văn 

bản pháp lý, công nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa 

và công tác quản lý tuyến biên giới theo các văn bản đã ký kết. Trong đó, nổi bật là 

thắng lợi của Nhân dân hai nước đạt được trong quá trình triển khai các văn bản 

pháp lý, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

hai nước đối với các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, đặc biệt là 

tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đoạn biên giới còn lại. Phê 

phán, bác bỏ kip thời các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai 

nước, nhất là vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước. 

 - Tuyên truyền về kết quả, thành tựu trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn 

hóa, an ninh, quốc phòng... giữa hai nước thời gian qua, trong đó quan hệ chính trị 

tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước. Hai bên duy trì và 

phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thông qua việc tăng cường trao đổi các 

chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp; ký kết 

nhiều văn kiện hợp tác làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai 

nước. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền về những dự án điển hình, cụ thể của Việt Nam ở 

Campuchia và những dự án điển hình của Campuchia tại Việt Nam, làm nổi bật 

quá trình hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng và triển 

khai các dự án đó; khai thác những câu chuyện, bài viết về người Việt Nam đang 

sinh sống và làm việc tại Campuchia; những cá nhân điển hình có đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. 
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 1.2. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Campuchia và các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt 

Nam - Campuchia 2022” 

 - Tuyên truyền sự kiện hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao 

ngày 24/6/1967. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát 

triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Campuchia, 

luôn kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc 

đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. 

 - Tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng 

được tổ chức ở cả hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng 

tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - 

Campuchia.  

 - Đẩy mạnh thông tin đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm về các hoạt động 

trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành địa 

phương hai nước.  

 - Tuyên truyền các hoạt động mít-tinh, kỷ niệm, trao đổi điện mừng; hoạt 

động giao lưu Nhân dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, hội 

chợ...Tăng cường các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, 

thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước.  

 1.3. Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia 

 - Quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Campuchia, bề dày 

giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống; công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và 

các thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Campuchia đã đạt được trên các 

lĩnh vực.  

 - Giới thiệu các tấm gương tiêu biểu người Campuchia đã tham gia, đóng 

góp tích cực, hiệu quả, vun đắp cho sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam - 

Campuchia trong thời gian qua.  

 2. Hình thức  

 - Triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo và hiệu quả; 

khuyến khích sử dụng các phương tiện truyền thông mới, cơ sở hạ tầng số và 

chuyển đổi số, phát huy sức hấp dẫn, lan tỏa của các phương tiện truyền thông đại 

chúng, mạng xã hội để phổ biến các nội dung tuyên truyền, từ đó làm nổi bật tầm 

quan trọng, ý nghĩa của quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.  

 - Đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông thông qua các ấn phẩm, 

phóng sự, bài viết, bài phỏng vấn, tọa đàm, hội thảo, triển lãm nghệ thuật... nhằm 

thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.  

 3. Thời gian  

 Hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2022, trong đó cao điểm từ đầu 

tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2022.  
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào Hướng dẫn của Đảng 

ủy khối chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu 

quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo, định hướng tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, các hoạt 

động sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, theo dõi, kiểm tra các 

hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí và các phương tiện thông tin đại 

chúng.  

 - Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động để tham mưu đề xuất trong công tác tuyên 

truyền cho phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động với các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp với 

Campuchia.  

 ( Gửi kèm Tài liệu về tình hình và kết quả quan hệ Việt Nam - Campuchia 

giai đoạn 2017 - 2022 ). 

                      

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, Đoàn khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.     

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                           PHÓ BÍ THƯ 
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