
UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Số:         /VHTT
V/v tuyên truyền kỷ niệm 

50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ
 trên không (12/1972-12/2022)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày         tháng 11 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Hướng dẫn số 110/HD-BTGTU ngày 24/10/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện 

Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022);

Thực hiện Công văn số 2032/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 27/10/2022 của 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 

Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2022);

Nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà 

Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, 

tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp 

phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phòng Văn hóa và thông 

tin đề nghị các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và UBND các 

xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền về những 

chiến công của quân và dân ta; đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân 

sự sáng tạo, độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Quân chủng 

Phòng không - Không quân; chủ nghĩa anh hùng cách mạng; sự mưu trí, sáng 

tạo, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng B-52; tinh thần chiến đấu anh dũng 

của Nhân dân cả nước, nhất là sự kiên cường, bám trụ chiến đấu của quân và dân 

Thủ đô Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa; những tập thể và cá nhân anh hùng; 



sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Thành tựu của đất nước, của 

Thủ đô Hà Nội 50 năm qua; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng 

về quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa, về đối ngoại…đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức 

tuyên truyền khác.

Nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện theo Đề cương và Hướng dẫn tuyên 

truyền ngày 24/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)

Trân trọng đề nghị các phòng bna, đơn vị, UBND các xã, phường quan tâm 

triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VHTT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Hồng Vân
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