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HUONG DAN 
Tuyên truyn k5 nim 50 nãm'Chin thng 

"Ha Ni - Bin Biên Phü trên không" (12/1972 - 12/2022) 

Thirc hin H.râng dn so: 23-HD/BTGTU ngày 2 1/10/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy, Ban Thi.thng vii Dãng üy KMi các Cc quan và Doanh nghip tinh 
huóng dn các cp üy Ca so, tuyên truyn kS' nim 50 nAm Chin thing "Ha Nôi — 
Bin Biên Phil trên không" (12/1972 - 12/2022) cii th nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn, giáo diic, nâng cao nhn thi'xc cho can b, dãng viên và 
ngui lao dng trong Kh& v tm vóc, 2 nghTa ljch si:r, bài h9c kinh nghim cüa 
Chin thing "Ha N3i - Din Biên Pliü trên không" nãm 1972; c vu toàn Dãng, 
toân dan và toàn quân ta phát huy lông yêu nuOc, nim ti1 hào dan tc, chI kiên 
cithng, sang t?o, tir lrc tr cu?mg, vucit qua mi khó khan, thách thrc, chung sIrc, 
dng lông, gop phn sOm hin thirc hóa khát v9ng phát trin dAt nuOc phn vinh, 
hanh phüc theo tinh thin Nghj quy& Di hi di biu toãn quc 1n thi:'r XIII cOa 
Dãng. 

2. Qua các hot dng tuyên truyn, k' nim gop phn tang cu&ng, bi dAp 
nim tin cüa nhân dan vOi Dãng; cOng c khi di doàn kt toàn dan tc, xây di.rng 
th trn qu& phông toàn dan và th trn an ninh nhân dan vrng ch.c; xây dung lixc 
lu'cng vu trang nhân dan cách mng, chInh quy, tinh nhu, tirng buOc hiên dai; tang 
cung các hot dng di ngoi cOa Dãng và chInh sách ngoi giao cUa Nhà nuOc; 
dAu tranh phân bác các quan dim sai trái, thO djch, xuyên tc, lqi dung sir kin d 
cMng phá Dáng, cMng phá Nhà nuOc ta. 

3. Các hot dng tuyên truyn, k' nim cn thrcc t chi'rc vOi ni dung va 
hmnh thi'rc phO hc'p, trang tr9ng, thit thirc, tit kim, hiu qua, Co trçng tam, trong 
dim, dOng quy djnh; k& hçp vOi tuyên truyn k nim các sr kin ljch sO each 
mng, các ngày 1 iOn, sir kin chInh trj quan tr9ng cOa dAt nt.rOc, cOa tinh va các 
ngành, gtn vOl tuyên truyn thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xâ hi, các 
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phong trào thi dfla yêu nucic, các ho.t dng "den an dáp nghia", "uóng nu'óv nhá 
ngun", t?.o  không khj tin ttthng, phn kh&i, t1r hào trong các tng lOp nhân dan. 

II. NO! DUNG VA HINH THI1'C TUYEN TRUYEN 

1. V ni dung tuyên truyn 

1.1. Tuyên truyên tam vóc, nghia ljch s11, bài h9c kinh nghim cüa Chin 
thng "Ha N3i - Din Biên Pljü trên không"; khng djnh dithng li lãnh dao  dUng 
dan, sang su& cUa Dãng; nh&ng chiên cong cUa quân và dan ta; duông 16i chin 
tranh nhân dan, ngh thut quân sil sang t.o, dc dáo cUa Quân di Nhân dan Viêt 
Nam, cUa Quân chUng Phông không - Không quân là nhân té, quyk djnh lam nén 
chin thing ljch sir. 

1.2. Tuyên truyn chU nghia anh hUng cách mng; sr muu trI, sang tao, quyt 
dánh, bit dánh và quyt thng B-52; tinh thn chin dtu anh dUng, qua cam cUa 
nhân dan cá nrOc, nh.t là sr kiên cuông, barn trti chin du dn cUng cUa quân và 
dan ThU do Ha Ni trong 12 ngày dêm khói lUa; nhrng tp th và cá rihân anh hUng; 
sir dng tInh, Ung h, giUp d cUa b.n be quôc t. 

1.3. Tuyên truyn thanh tiru cUa dat nirOc, cUa ThU do Ha Ni 50 nm qua (kJ tz't 
sau chiê'n thing Ha Ni - Dién Biên Phz trên không nàm 1972); s1r tru&ng thành, Ian 

m?nh và nhftng chin công, thành tIch cUa Quãn chUng PhOng không - Không quân 
Vit Nam. 

1.4. Tuyên truyên Nghj quyêt Dii hi dai  biêu toàn quôc lan thU' XIII cUa 
Bang, nht là các quan diem, chU truclng, dung lM cUa Bang v qu& phOng - an 
ninh, bâo v vcrng chc T quc Vit Nam xã hi chU nghia, v di ngoi; lam rô 
trách nhim cUa các cp, các ngành trong vic phát trin kinh t kt hçip vOi quc 
phOng - an ninh trong tInh hInh mOi. 

1.5. Kiên quyt dUu tranh, phán bác thông tin, quan dim sai trái, thU dich, 
xuyên tac ljch sir, lçii dung six kin d chng phá Bang, Nhà nuOc, ch d, gay ánh 
hithng den quan h ngoi giao cUa Vit Nam vOi các nuOc, nht là vOi M5. 

1.6. Các hot dng tuyên truyn, k' nim din ra 0 các co quan, dan v, 
doanh nghip trong Kh& và trên dja bàn. 

A 2. Ve hinh thtrc tuyen truyen 

Tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dii chUng, trang thông tin din tO 
cUa các ca quan, dan vj, doanh nghip; trén Internet và rnng xã hi; tuyên truyn 
trrc quan, treo bang zôn, kh.0 hiu; phát hành các n phm tuyên truyn; chiu 
phim tài lieu; t chUc hi nghj báo cáo viên, tuyên truyên viên; sinh hott cUa các të 
chUc chInh tn - xa hôi. 
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Phát dng các phong trào thi dua yêu nuóc, gän vói các hot dng van hóa, 
van ngh, th thao d chão rnmg 

III. TO CHUC THC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 

Tham muu Ban Thii?mg vi Dãng üy Khi Iãnh do, chi dao  cac cp üy cci sâ 
t chüc t& các hoat dng tuyên truyên, k nim, bão dam dung djnh hithng, thit 
thirc, hiu qua, phü hqp và tiêt kim. Tp trung dy manh  tuyên truyn trên báo chI, 
các trang thông tin din ti.:r, các phucrng tin thông tin di chüng, chiu phim tài lieu; 
c dng trirc quan, treo bang zôn, khâu hiu; phát hành các .n phAm tuyen truyn; 
thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên tmyên viên; sinh hoat cUa các t chi'rc chInh 
tri-xãhi. 

Djnh hurng các cp üy co sO ph& hcp vói co' quan báo chI, truyn thông cOa 
tinh, cüa Trung uong, tang cung biên soan các tin, bài, tác phm, nhm tuyên 
truyên trong dip  ki nim. 

To chirc kiêm tra, giám sat, don dôc vic các cci quan, do'n vj trong Khi thirc 
hin các.hoat dng tuyên truyên. 

2. Các Cp üy cr s& 

Barn sat dnh huOng tuyên truyn cüa Trung u'cmg, Tinh üy, Dãng üy Kh&, t 
chOc thixc hin tt cong tác tuyên truyn; treo bang zôn, pa no, áp phIch, bang din 
tr; các hoat dng van hóa, van ngh; chiu phim tài 1iu, tang cuOng cac tin, bài, 
tác ph.m trong djp k nim. 

Quán 1 chat chê các hoat dng thông tin, truyn thOng, nht 14 vic däng tái 
thông tin, bái trên các báo, dài, tap  chI, trên Internet và mang  xä hi, khi tuyen 
truyn. Phát hin và xü' 1 nghiêm các hành vi vi phm, phát tan thông tin sai trái, 
xuyên tac  sir kin ch6ng phá Bang, Nhà nu'Oc, nhân dan ta. 

Dng viên kjp thi phóng viên, biên tp viên, van ngh si sang tác, quãng bá 
các tác phm báo chI, tác phâm van h9c ngh thut, lan tóa thông tin tIch crc trên 
h thng thông tin dai  chOng; ra süc phát dng các phong trào thi dua yêu nuOc, &n 
vOi các hoat dng van hóa, van ngh, th thao... trong dip  chào mimg k niêm. 

Theo dôi, kiêm tra vic tO chuc các hot dng tuyên truyên k)r nim tai dan vj 
mInh theo k hoach. 

3. Các t chfrc doãn the tru'c thuôc 

Tang cuông chi dao,  huOng dan cong tác tuyên truyên den doàn viên, hi viên, 
nguOi lao dng trong KMi bang nhiu hInh thOc phong phii, phü hap, theo dung djnh 
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hi.r&ng, nhm giáo diic sâu sc v chinh trj, tu ti.thng, dao dirc, l& sng cho các tAng 
lop thanh nien, doàn viên, hi viên trong Khi tich circ thrc hin t& các phong trâo 
thi dua yêu nuóc, gn v6i dAy mnh h9c tp và lam theo tu tu&ng, do due, phong 
cách H Chi Minh, bAng nhüng vic lam ci1 th& thit thirc. 

T chirc hiu qua cong tác tuyên truyn, gAn vOi "Gap mt nhán chi'mg ljch 
si?', giáo diic truyn tMng yêu nuàc, "Uo'ng nu'ó'c nhó' ngun" cüa dan tc; gAn vói 
tn an, di thàm, tng qua các gia dinh 1it s', gia dInh có công, Me Viêt Nam anh 
hung... trong djp k' nim 50 nãm chin thAng "Ha Ni - Din Biên PhÜ trên 
không". 

IV. MOT SO KHAU HIU TUYEN TRU YEN 

1. K' nim 50 nàm Chin thAng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" 
(12/1972 - 12/2022)! 

2. Chin thAng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" (12/1972) - Chin thAng 
cüa chI và trI tue Viêt Nam! 

3. Xây drng th trn lông dan, th trn quc phông toàn dan, th tr.n an ninh 
nhân dan vuiig chAc! 

4. Xây dirng Quân di nhân dan, Cong an nhân dan each mang, chInh quy, 
tinh nhuê, t1rng buâc hin di, mt s quân chüng, binh chüng, hrc hrçmg tin 
thAng len hin di! 

5. Chfi dng, nhty ben nm chAc thai co', n lirc vi.rot qua kho khan, thách 
thüc, quy& tam xây drng vã phát trin dAt ni.róc phn vinh, hnh phüc! 

6. Phát huy tinh thAn Chin thAng "Ha Ni - Din Biên PhU trên khong", toàn 
Dãng, toàn dan, toàn quân quyt tam thirc hin thAng lçi Ngh quyt Di hi dai 
biu toãn quc 1n thu XIII cüa Dãng! 

7. Dâng Cong san Vit Nam - Ngui lãnh dao, t chuc mi thAng lçi cüa 
each mng Vit Nam! 

8. Ntxuc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

9. Chü tjch H ChI Minh vi di sng mâi cüachüng ta 
Noi nhn: \ (JNG VTJ 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- Thi.i?mg trirc Dãng üy Khôi; 
- Các chi b, dãng b ca sâ; 
- Cong Thông tin din tCr DUK; 
- Lmi BTG, VT. 
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