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HƯỚNG DẪN 
Tuyên truyền nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

 tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc 
 

 Ngày 14 tháng 12 năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì 

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là Hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, 

ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại nhân dân và cả hệ thống chính trị. Tại hội nghị 

đồng chí Tổng Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng về công tác đối ngoại. 

 Căn cứ Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 24 tháng 03 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền nội  dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Ban Tuyên giáo Quận ủy 

hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, 

thành tựu của công tác đối ngoại qua hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong thời kỳ hội 

nhập quốc tế; tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng,chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng bộ Thành phố liên quan đến công tác đối ngoại đi vào cuộc sống, tạo 

động lực phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về 

công tác thông tin đối ngoại trong năm 2022. 

 - Tuyên truyền làm cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước , bạn bè 

quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về tình hình đất nước, quan điểm và lập trường của 

Việt Nam  trong các vấn đề quốc tế và khu vực; góp phần tăng cường, củng cố 

mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đối với các nước 

láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược cũng như các lực 

lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới; khẳng định Việt Nam là bạn, là 
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đối tác tin cậy và thành viên tích cực; có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp 

phần củng cố và nâng cao hơn nữa uy tín, vai trò, vị thế Việt Nam và Đảng Cộng 

sản Việt Nam trên trường quốc tế. 

 - Đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế 

lực cơ hội, thù địch, đặc biệt là các vấn đề chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ, 

dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Tăng cường sự thống nhất trong Đảng, củng cố sự 

đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 - Bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và 

sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Phát huy tinh 

thần trách nhiệm, chủ động đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “Chủ động, thống nhất, đồng bộ, 

sáng tạo, hiệu quả”. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 1. Trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống đối 

ngoại vẻ vang của Dân tộc, nhất là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặt 

nền móng cho nền ngoại giao Thời đại Hồ Chí Minh, Đảng ta đã kế thừa và không 

ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở vì 

hoà bình, hợp tác và phát triển, thực thi chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng 

hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 

 2. Khẳng định hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hoá dân 

tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, 

chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc 

đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, 

thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc 

Việt Nam. Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, 

sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì 

độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên 

quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết 

thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, "tuỳ cơ ứng biến", "lạt mềm buộc chặt. 

 Nét đặc sắc khi lấy cây tre làm biểu tượng cho trường phái ngoại giao Việt Nam 

được thể hiện, đó là: 
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 - Về gốc tre: Ngoại giao phải có gốc, có hàm ý ngành ngoại giao trong 76 năm 

qua đã hình thành và phát triển không chỉ kế thừa truyền thống của nhiều thế hệ cha 

anh đi trước mà đằng sau đó là thành tựu của cả đất nước, dân tộc. “Gốc tre quyện vào 

nhau” với hàm ý đoàn kết, các bộ ngành trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài phải gắn bó, hợp tác tốt với nhau. 

 - Về thân tre: Tổng Bí thư đã nêu ra ba thông điệp ứng với ngành ngoại giao đó 

là uyển chuyển, linh hoạt nhưng đặc biệt phải khiêm tốn. Cây tre Việt Nam sinh sôi, 

bám chắc ở mọi vùng đất, từ đất phù sa cho đến những nơi cằn cỗi, khắc nghiệt. 

Ngoại giao “Cây tre Việt Nam” bén rễ từ nền văn hóa Việt Nam với truyền thống hòa 

hiếu nhưng cũng rất quật cường. “Thân tre gầy guộc”, hàm ý chỉ các nhà ngoại giao 

khiêm tốn, không khoa trương hình thức mà đi vào thực chất.  

 - Về đặc tính của cây tre: Cây tre rất thân thuộc trong đời sống, một trong 

những biểu tượng của văn hóa dân tộc, in đậm trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Đặc 

tính tự nhiên nổi trội của cây tre gần gũi với phẩm chất của dân tộc Việt Nam. Nhiều 

nước có tre, nhưng nói đến cây tre là nghĩ đến Việt Nam. Đặc điểm nổi trội của cây 

tre là dẻo dai, giàu sức sống, dễ thích nghi với môi trường. Tre vững chãi vì sống kết 

thành bùi, thành lũy, thành rừng, rễ bám sâu vào lòng đất, gió bão cũng phải chịu 

thua,… Trong bụi tre, lũy tre, rừng tre, cây to khỏe ở ngoài che đỡ cho cây non, tre 

già măng mọc, gợi lên bài học về sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất về phương 

châm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đó cũng là những phẩm chất tiêu biểu cần có của 

ngành Ngoại giao. 

 3. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta về công tác đối ngoại, trong 35 năm 

qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ khoá XII gần đây, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả, 

thành tích rất tốt đẹp, nổi bật 4 vấn đề:  

 - Từ phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã tạo dựng và củng cố ngày càng 

vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, thuận lợi cho 

công cuộc đổi mới. Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối 

ngoại của các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp ngày càng mở rộng, chủ 

động, tích cực và đi vào chiều sâu. 

 - Việt Nam đã tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi và huy động được các 

nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh 

tế - xã hội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hiện nay, chúng ta 

đã chủ động đóng góp có trách nhiệm vào sự nỗ lực chung của quốc tế trong phòng, 

chống dịch Covid-19, đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ của quốc tế về vắc-xin, thiết 
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bị y tế và thuốc điều trị, đóng góp quan trọng vào việc phòng, chống dịch Covid-19 và 

phục hồi, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 

 - Đối ngoại đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Các vấn đề biên giới với các nước liên quan từng 

bước được giải quyết, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để bảo vệ chủ quyền, 

giữ vững đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, đồng thời góp phần vào việc củng cố hoà bình, ổn định trong khu vực. Đối với 

những vấn đề phức tạp về biên giới lãnh thổ, chúng ta luôn giương cao ngọn cờ hoà 

bình, hợp tác, tích cực trao đổi, đàm phán với các nước liên quan kiểm soát bất đồng, 

tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ 

sở luật pháp quốc tế. 

 - Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng 

được nâng cao, đóng góp tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm vào việc giữ vững hoà 

bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.  

 4. Việt Nam tiếp tục khẳng định, kế thừa và phát huy những bài học thiết thực 

được rút ra từ nhiều nhiệm kỳ vừa qua, đó là 5 bài học: 

 - Bài học về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; xử lý hài 

hoà mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế.  

 - Bài học về sự kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược.   

 - Bài học về xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân.  

 - Bài học về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.  

 - Bài học về sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của 

Nhà nước.  

 5. Những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới: 

 - Tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình để 

kịp thời có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại. 

 - Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, 

tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động 

và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; vừa hợp tác, vừa 

đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về "đối tượng", "đối tác"; tăng cường hợp 
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tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa 

xung đột, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuộc. 

 - Phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động, tích cực tham 

gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, thực hiện Chỉ thị số 25 của 

Ban Bí thư về nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, coi đây là một định hướng 

chiến lược quan trọng, trong đó có việc xây dựng Chiến lược tổng thể về đối ngoại 

đến năm 2030.  

 - Cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là 

hợp tác kinh tế, văn hoá và hợp tác trên lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng với 

các nước. 

 - Hết sức coi trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo 

chiến lược. 

 - Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, 

xây dựng đội ngũ cán bộ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn tuyên truyền, biên soạn, phát hành các tài 

liệu tuyên truyền về công tác đối ngoại, hoạt động thông tin đối ngoại của đất nước và 

thành phố phục vụ công tác tuyên truyền. 

 2. Cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội Quận 1: 

 - Lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa nội dung Bài phát biểu 

của Tổng Bí thư trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; đăng tải toàn văn nội dung 

bài phát biểu trên trang thông tin điện tử, các trang cộng đồng của địa phương, cơ 

quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân. 

 - Tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương, đặc biệt liên quan đến những vấn đề đối ngoại mới nảy sinh, những vấn đề 

phức tạp. 

 3. Trang tin điện tử Đảng bô Quận 1, các trang tin điện tử của UBND Quận 1 và 

các trang tin điện tử của 10 phường, của các cơ quan, đơn vị cùng các trang mạng xã 

hội của hệ thống chính trị quận, phường làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, 

thông tin các hoạt động đối ngoại của đất nước và thành phố trong năm 2022 bảo đảm 

kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị. 
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 * Lưu ý: Các đơn vị truy cập Trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1 tại mục tài 

liệu/Tài liệu tuyên truyền năm 2022 để tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng 

Bí thư (bằng 5 thứ tiếng) do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương 

phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao phát hành. 

 Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền nội dung Bài phát biểu của đồng chí Tổng 

Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc của Ban Tuyên giáo Quận 

ủy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

  

Nơi nhận: 

- Thường trực Quận ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội quận, 

- Các cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Quận ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bùi Minh Tiến 

 


