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SỐ J\ 0*T - KH/BTGTU

KÉ HOẠCH
Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 01 tháng 11 năm 2017 của 
Ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo 1953-TB/TU ngày 02 tháng 8 năm 2017 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về tố chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tống tiến 
công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
thành phố, nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, truyền 
thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của 
Nhân dân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ những anh hùng 
chiến sỹ đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc quyết chiến lịch 
sử xuân Mậu Thân cách đây 50 năm.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại 
đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân 
dân vững chắc, xây dựng lực lượna vũ trang nhân dân chính auy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại; tạo ra động lực mới, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và 
nghị quyết đại hội đảna các cấp.

- Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch đấy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng 
đến mọi tầng lóp Nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống quật 
khởi, chí khí anh hùng của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Thành phố.

- Các hoạt động kỷ niệm tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 
với quy mô và hình thức phù họp, gắn kết với các hoạt động chào mừng năm mới, 
chăm lo Nhân dân Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Kỷ niệm 88 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
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II. NỘI DUNG TUYỂN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

1.1. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả 
thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và 
dân ta. Khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là sự 
kiện lịch sử trọng đại, biếu tượng chiến thắng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí quật 
cường của dân tộc, quân đội và Nhân dân cả nước ta, trực tiếp là trên chiến trường 
toàn miền Nam nói chung, của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, cán bộ, 
chiến sĩ biệt động Sài Gòn nói riêng; góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.2. Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, 
nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tống tiến công và nối 
dậy xuân Mậu Thân 1968; nhũn2 chiến công vang dội của xuân Mậu Thân 1968 đã 
khẳng định sức mạnh vô song của lực lượng cách mạng bằng ba mũi giáp công, đánh 
trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; khẳng định tính đúng đắn và độc 
đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, tài nghệ sáng tạo trong chỉ huy tác chiến của 
Đảng ta, đã lãnh đạo Quân và dân toàn miền Nam thực hiện tinh thần chỉ đạo chiến 
lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”; qua đó, 
bác bỏ mạnh mẽ những thông tin, quan điếm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tống tiến 
công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

1.3. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học lãnh nghiệm; từ đó khơi 
dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phân tích sâu sắc ý nghĩa lịch sử 
cuộc Tống tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã giáng đòn quyết định, làm phá 
sản chiền lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc kẻ thù phải xuống thang chiến tranh 
và ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Paris.

1.4. Đưa tin, tuyên truyền, giới thiệu đến Nhân dân Thành phố các hoạt động 
kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các 
hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với tuỹên truyền kết quả triển khai thực 
hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 
phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.



3

2. Tuyên truyền sâu, đậm một số hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

2.1. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
xuân Mậu Thân 1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Dự kiến lúc 07 giờ 30, ngày 09 tháng 02 năm 2018 (nhằm thứ Sáu, 
ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu), trực tiếp truyền hình và truyền thanh.

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất (Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1).

2.2. Chương trình cầu truyền hình Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công 
và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Thời gian: Dự kiến vào lúc 19 giờ 30, ngày 09 tháng 02 năm 2018 (nhằm thứ 
Sáu, ngày 24 tháng Chạp năm Đinh Dậu), trực tiếp truyền hình.

Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Thống Nhất; Khu Tưởng niệm Cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; 
Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

2.3. Khánh thành Bia tưỏng niệm Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Gia Định 
trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất (Số 108 Nguyễn Du).

Giới thiệu, thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố đến 
viếng, tưởng niệm, tham quan.

2.4. Khánh thành giai đoạn 1 Khu Tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy xuân Mậu Thân 1968

Địa điểm: xã Tân Nhụt, huyện Bình Chánh.

Giới thiệu, thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố đến tham 
quan, đặc biệt là người dân Bình Chánh.

2.5. Hoạt động tổ chức Hội thảo

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 
1968, do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên 2Ĩáo Trung ương và Thành 
ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong 
Tồng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968”, do Bộ Công an chủ trì phối 
họp Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
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2.6. Tập tuyên truyền các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Tổ chức họp mặt truyền thống, họp mặt các gia đình liệt sỹ, các cơ sở 
cách mạng, lực lượng tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của 
các ngành, các giới.

Tổ chức chức việc thăm viếng, chăm lo: Thành đội, Ban An ninh T4, Thành 
Đoàn, Công vận, Phụ vận, Hoa vận, Mặt vận, Trí vận, các đơn vị tham gia đợt Tổng 
tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

Tuyên truyền đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; thể hiện sự trọng nghĩa thủy 
chung, tưởng nhớ những anh hùng chiến sỹ đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy 
sinh trong cuộc quyết chiến lịch sử xuân Mậu Thân 1968.

2.7. Triển lãm chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Kỷ niệm 88 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến 
công và nổi dậy Mậu Thân 1968

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Công viên 30/4, Nhà Văn hóa Thanh Niên, đường Đồng Khởi và Cung 
Văn hóa Lao động thành phố.

Các hoạt động trên phải được giới thiệu, tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, 
đảng viên và Nhân dân Thành pho xem, theo dồi; sử dụng làm tư liệu trong sinh 
hoạt chỉ bộ, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị.

III. TỒ CHỨC THựC HIỆN

1. Đe nghị sở Văn hóa và Thể thao thành phố

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, trung tâm văn hóa các quận, huyện tăng 
cường thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau đợt hoạt động 
Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cung cấp 
hình ảnh đến cơ sở đế tố chức triển lãm.

Chủ trì phối hcrp cùng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
đoạn phim ngắn tuyên truyền về đợt hoạt động, cung cấp và chỉ đạo trung tâm văn 
hóa các quận, huyện đồng loạt tuyên truyền tại các màn hình led, màn hình điện tử, 
tại những nơi tập trung đông người, các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, 
thang máy chung cư ... tại các quận huyện theo thời gian quy định.

2. Đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn thực hiện các đoạn phim ngắn, đồ họa 
về cuộc Tống tiên công và nối dậy xuân Mậu Thân 1968, tuyên truyền trên các trang 
tin điện tử và trang; mạng xã hội thành phố, tran2 tin điện tử các cơ sở đoàn.
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3. Các cơ quan báo chí thành phố

Các cơ quan báo chí Thành phố xây dụng kế hoạch tuyên truyền về các hoạt 
động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, viết 
các bài về các nhân chứng lịch sử, anh hùng chiến sỹ đồng bào đã anh dũng chiến 
đấu, hy sinh trong cuộc quyết chiến lịch sử xuân Mậu Thân, các bài xã luận, 
chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc. Thường xuyên đưa tin các hoạt 
động tuyên truyền ở cấp Trung ương, Thành phố và địa phương, cơ quan, đon vị.

Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố tổ chức phát 
thanh và truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia; tổ chức phát sóng phim tài 
liệu Kỷ niệm 50 năm cuộc Tống tiến công và nối dậy vào dịp kỷ niệm, trong khung 
giờ phù họp; đưa tin trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm.

Các cơ quan báo chí Thành phố tập trung tuyên truyền các hoạt động mục
II.2 trong kế hoạch này.

Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản tăng cường trách nhiệm, 
kiểm duyệt chặt chẽ tin, bài, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền, không để xảy ra tình 
trạng thông tin, tuyên truyền thiếu chính xác và chệch hướns.

4. Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ 
sở trực thuộc Thành ủy, ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội thành phố

- Tham mưu cấp ủy kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

- Hướng dẫn, khai thác các nguồn tư liệu của thành phố cung cấp đến các chi 
bộ phục vụ đợt sinh hoạt, chủ động sáng tạo trong công tác truyền.

-Tố chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân - 1968, ý nghĩa của thắng lợi này.

-T ổ  chức gặp mặt truyền thống, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tọa đàm, sinh 
hoạt về chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

- Tổ chức chu đáo việc thăm viếng, chăm lo các gia đình liệt sỹ, các cơ sở cách 
mạng, các lực iượng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Tố chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tư liệu. Tổ chức 
triển lãm hình ảmh, tổ chức dâng hoa, dâng hứơng tại di tích, bia tưởng niệm các 
trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn 
quận, huyện.

- Tham mưu chỉ đạo chiếu đoạn phim ngắn tuyên truyền về đợt hoạt động tại 
các màn hình led, màn hình điện tử tại tại những nơi tập trung đông người, các 
trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, thang máy chung cư các quận huyện.
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- Chủ động thông tin các hoạt động cấp thành phố và trung ương đến cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân tham gia, theo dõi.

- Chú ý nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa 
bàn trước, trong và sau hoạt động.

Lưu ý sau đợt hoạt động, các đơn vị báo cáo về Thường trực Thành ủy thông 
qua Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 26 tháng 2 năm 2017.

IV. MỘT SÓ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

2. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân 
vững chăc.

4. Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân.

5. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân 
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đe nghị ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng 
ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan báo chí thành phố 
tri en khai thực hiện.

*  Lim ỷ: Gửi kèm đề cương tuyên truyền.

Nơi nhân:
- Thường trực Thành ủy (đê báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy tấp trên
cơ sở,
- Ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp 
trên cơ sở,
- Ban Tuyên giáo ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Sở Văn hóa và Thể thao thành phố,
- Các cơ quan báo chí thành phố,
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban,
- Lưu.

BAN
r  . V A  ,

Thân Thị Thư




