
TONG LIEN DOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VTT NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phiic 

Se,:  6f /HD-TLD Ha Nói, ngày'03 tháng 11 nàm 2022 

HUONG DAN 
Tuyên truyn k5 nim 50 nãm Chin thng 

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

Thirc hin Hu&ng dan so 71-HD/BTGTW, ngày 07/10/2022 cüa Ban 

Tuyên giáo Trung uong v tuyên truyn k nim 50 nàm Chin thng "Ha Ni - 

Din Biên Phü trên không" (12/1972 - 12/2022), Tng Lien doàn Lao dng Vit 

Nam hucng dn trin.khai thirc hin nhu sau: 

I. MJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Giáo diic, nâng cao nhan thüc cüa can b, doàn viên, cong nhân vien 

ch(rc lao dông (CNVCLD) v tAm vóc, nghia ljch sir, bài hçc kinh nghim cüa 

Chin thng "Ha Ni - Din Biên Phü trên khOng" näm 1972; c vu toàn Bang, 

toàn dan và toàn quân ta phát buy lông yêu nrn9c, nim tr hào dan tc, chI kiên 

cu?ng, sang tao, tir 1irc tr cuông, vtrçit qua mci khó khan, thách thi'rc, chung sirc, 
F A F , F F 

diong long, gop phan sam hiçn thirc hoa khat vcng phat trien dat rnxoc phon vmh, 

hnh phüc theo tinh thAn Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc lAn thir XIII cüa 

Bang. 

- Thông qua các hot dng tuyên truyn k nim gop phAn tang cung, 

bi dl&p nim tin ciia doàn viên, CNVCLD vói Bang, cüng c khi di doan kát 

toàn dan tc, xay dirng th trn quc phông toãn dan, th tran  an ninh nhân dan 

virng ch.c, xây dirng 1irc lucrng vu trang nhân dan cách mng, chInh quy, tinh 

nhu, tüng buóc hin dai;  tang cuông các hoat dng dôi ngoi cüa Bang và 

chInh sách ngoi giao cüa Nhà nithc; dAu tranh phãn bác các quan dim sai trái, 

thu dich, xuyên tac,  lçii d1ing sr kin d ch6ng phá Bang, Nba nuórc. 

A 

2. Yeu cau 

Các hoat dng tuyên truyn, k nim cAn duçc t chüc vi ni dung và 

hInh thirc phü hqp, trang trcng, thit thirc, tit kim, hiu qua, có trçng tam, 

trcng dim, dung quy djnh; kt hcip vâi tuyên truyn k' nim các sir kin 1jch sr 

cách mng, các ngày l lan, sir kin chInh tn quan trpng cüa dAt rnrOc, cüa ngành 

và dja phuang. 
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II. NQI DUNG TUYEN TRUYIEN 

1. Tm vóc, nghTa 1ch sfr, bài h9c kinh nghim cüa Chin thing "Ha 

Ni - Din Biên Phü trén không"; khng dnh dung li lãnh dao  thing d&n, sang 

su& cüa Dâng; nhng chin cong cüa quân và dan ta; dung 1& chin tranh 

nhan dan, ngh thut quãn sir sang tao,  dc dáo cüa Quân di nhân dan Vit 

Narn, cüa Quân chüng Phông không - Không quân là nhãn t quyt djnh lam nên 

chin thng. 

2. Chü nghia anh hung each mng; sir mi.ru trI, sang tao,  quyt diánh, biêt 

dánh va quyt th.ng B-52; tinh than chin du anh dung cüa Nhãn dan cà nuc, 

nhat la sr kien cuong, barn trii chien dau cua quan va dan Thu do Ha Npi trong 

12 ngày dêm khói lüa; nhung tp th và cá nhân anh hung; sir dng tInh, üng h, 

giiip do' cüa ban  be quc t. 

3. Thành tru cüa dt nuâc, cüa Thu do Ha Ni 50 nàm qua (k tü sau 

chin thng Ha Ni - Din Biên PhU trên không näm 1972); sir truO'ng thành, lan 

mnh và nhUng chin công, thành tIch cüa Quân chüng Phông khOng - Không 

quân Vit Nam. 
A I' 7 9 A 

4. Ngh quyet Dal  h9l  dai  bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang, nhat la 

các quan dim, chü truong, throng 1i cüa Dàng v quc phông an ninh bâo v 

vttng chic Ti quc Vit Narn xã hi chà nghia, v di ngoi; lam rO trách nhim 

cüa các cap, các ngành trong vic phát trin kinh t kt hçcp vâi quc phông - an 

ninh trong tInh hInh mOi. 

5. Du tranh, phán bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 

ljch sü, iqi d1ing sir kin d chng phá Bang, Nhà nuâc, ch d, gay ânh huOng 

dn quan h ngoi giao cüa Vit Nam vói các nuóc, nht là vOi M5. 

6. Các hoat  dng tuyên truyn, k' nim din ra 0 các ngành, các dja 

phucmg; chi1 tr9ng các hoat  dng tr9ng tam, trng dim 0 các khu cong nghip, 

khu ch xut, khu kinh t có dlông cong nhân lao dOng. 

rn. CAC HOT BONG TUYEN TRUYEN K'c NIEM 

1. T chüc tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai  chang, mng 

xA hi ye các hoat  dng k nim din ra 0 Trung irong và các dja phuong nhu: 

L k' nim 50 nàrn Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" (12/1972 

- 12/2022); Hi thào khoa hçc cp quc gia; tip, phát song truyn hInh trrc tip 

"Gap mt nhân chüng ljch sü", chi&i phim tài 1iu Ha Ni - Din Biên Phü trên 

không". 

2. Tuyên truyn, ph bin các nôi dung theo D cuo'ng tuyên truyn "Ha 

Ni - Din Biên Phü trên không" (12/1972 - 12/2022) do Ban Tuyên giáo Trung 

uong phi hqp vOi Tng cc ChInh trj Quân di nhân dan Vit Nam biên soan 
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và phát hành trong các bui sinh hot dãng, sinh hot cüa t chüc cong doàn; 

tuyên truyn rng rãi trén các trang thông tin din tü cüa Co quail, doanh nghip. 

3. Tuyên truyn thông qua các n phm tuyên truyn, hi nghj báo cáo 

viên, tuyên truyn viên; t chüc các hoat dng van hóa, van ngh, th diic, th 

thao... cüa ngành, dja phucmg. 

4. Các cp Cong doàn Thu diô Ha Ni, can cu chi dao  cUa c.p üy dja 

phuongtrin khai mts hoat dng cii th& tuyen truyn sau sc dn dông dâo 

doan vien, nguoi lao d9ng ye sr kien. 

IV. TO CHYC THçC HIN 

A • •A 

1. Ban Tuyen giao Tong Lien doan 

- Xây drng Hithng dn tuyên truyn; kern d cucing tuyên truyn trên 

Cng thông tin din tCr Cong doàn Vit Nam; theo döi, kim tra, don dc vic tt 

chirc các hot dOng  tuyên truyn, k) nirn các ngành, dja phuong. 

- Theo döi, n.m tinh hInh du 1un xâ hi trong doàn viên, CNVCLD; kjp 

thi tham mini chi do, djnh hithng, trin khai cong tác du tranh phán bác các 

quan dim sai trái, 1u.n diu xuyen tc v sr kin Chin thng "Ha Ni - Din 

Biên Phü trén không". 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung 

iwng va tu'crng dtrong, Cong doan Tong Cong ty triyc thuçc Tong Lien doan 

- Xây d1mg huó'ng dan, th chute tuyên truyên, quail trit Va triên khai ô 

don vj, các cp cong doàn ngành và dja phuong trirc thuc. 

A A A A 7 9 A - Co ke hoach  to chuc cac hot d9ng tuyen truyen ky 111cm bao dam thiet 

th%rc, phü hqp; chü tr9ng tuyen truyn trén các phirong tien  thông tin di chuing, 
A A A F A A mng xa hçi, m.ng luoi truyen thong co so bang cac hrnh thirc truyen thong 

mâi. 

- Lng ghép thông qua các hi nghj sinh hoat  dãng, sirih ho.t cUa các tt 

chute chInh trj - xã hOi,  phát hành cac n ph.m tuyên truyn, t chute các hoat 

dng, sir kin van hóa, th dc - th thao... 

3. Các co' quan báo chI Cong doàn 

- Xây dmg k hoach trin khai các tuyn tin, bài, phóng sr, chuong trInh 

vó'i ni dung và th?ñ lixçing phü hçip; chñ trong khai thác thông tin tu 1iu chInh 

thng, nhffiig vn d có nghia tuyên truyn, giáo dic sâu sc v chInh trj, tu 

tu&ng, dao  due, li sng cho doàn viên, CNVCLD. 

- Nghiên curu, xây dirng k hoach truyn thông v sir kin, thit k các san 

phm truyn thông mâi trên các trang mang  xã hi cüa dcm vj. 
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-LiN CHU TICH 

\HJTICH 
BAN 

CHAP H 

TRUN 

9DuyH1eu 

V. MQT SO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. K' nim 50 näm Chin thng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" 

(12/1972 - 12/2022)! 

2. Chin thng "Ha Ni - Din Biên Phü trén không" (12/1972) - Chin 

thang cCia chI và trI tu Vi@ Nam! 

3. Xây dimg th tr.n lông dan, th trn qu6c phông toãn dan, th trn an 

ninh nhân dan v&ng chic! 

4. Xây drng Quân di nhân dan, Cong an nhân dan each mng, chInh quy, 

tinh nhu, tmg brnc hin di, mt s quân chüng, binh chüng, 1irc lucmg tin 

th.ng len hin dai! 

5. Chüdng, nhay ben nm chc th?i co, n 1irc vuçt qua kho khän, thách 

thuc, quyet tam xay drng va phat trien dat nuac phon vrnh, hnh phuc! 

A .. " ' . .- . ,, 6. Phat huy tinh than Chien thang Ha NQ1 - Diçn Bien Phu tren khong 

toàn Dang, toàn dan, toàn quân quyt tam thixc hin thng lçii Nghj quyt Di• 

hi dai  biu toàn quc 1n thr XIII cüa Dãng! 

7. Dâng Cong san Vit Nam - Ngithi lãnh do, th chüc mi th&ng lqi cüa 

cách m.ng Vit Nam! 

8. Nuóc Cong hôa xã hi chü nghTa Vit Nam muon näm! 

9. Chñ tjch H ChI Minh vT dai  sng mãi trong sir nghip cüa chñng ta! 

(De cucYng tuyên truyê'n kj nim 50 nãm Chië'n thdng "Ha N5i - Dién Biên Phi trén khong" 

(12/19 72 - 12/2022) du'ctc a'àng tái trên Cong thông tin diên tzr COng doàn Viçt Nam, 

tai dja chi congdoan.vn) 

Noi nhn: 

- Die Chñ tich TLD; 

- Ban Tuyên giáo Trung irong (de b/c); 
- Ban Dan vn Trung uong; 

- Uy ban TIX MTFQVN; - 
- Các Ban, Van phàng, VP UBKT TLD; 

- Các LDLE) tinh, thành phô; 

- Các CE) ngành TW Va ftrong throng, 

CD TCty tnrc thuôc TLD; 
- Liru: VT, TG. 
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