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Thực hiện Công văn số 3380/CV-ĐUK ngày 28/11/2022 của Đảng ủy khối các 

trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng 

điện biên phủ trên không “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong học sinh, sinh 

viên, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo và phân công nhiệm vụ tới các đơn vị 

triển khai tổ chức tuyên truyền như sau: 

1. Đối với đơn vị truyền thông Nhà trường 

- Đăng tải lên Cổng thông tin Trường Đề cương “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 

không” (12/1972 - 12/2022), ban hành kèm theo Hướng dẫn số 71/HD-BTGTU 

ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

- Theo dõi, nắm tình hình trong viên chức, sĩ quan, người lao động, người học 

Nhà trường; định hướng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc sự kiện Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải 

thông tin trên các phương tiện truyền thông Nhà trường, trên Internet và mạng xã 

hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phát tán thông tin sai trái, xuyên 

tạc sự kiện chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và những hành vi không tuân 

thủ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sự kiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên 

giáo Trung ương; chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề 

có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 

cho viên chức, sĩ quan, người lao động, người học Nhà trường. 

- Tổ chức tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam về chương trình “Hà Nội - Điện 

Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) và các chương trình tuyên truyền khác. 

2. Đối với Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên; Trung tâm Giáo dục 

quốc phòng và an ninh. 

Chủ động phối hợp với Ban Chủ nhiệm sinh viên, Đoàn Thanh niên tổ chức 

các hoạt động tuyên tuyền sâu rộng trong sinh viên đảm bảo thiết thực hiệu quả, đặc 

biệt chú trọng vào các nội dung sau:  

- Tuyên tuyền theo Đề cương “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; kết hợp 

với tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử cách mạng, các ngày lễ lớn, sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, 

“uống nước nhớ nguồn”, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, tự hào trong người 

học. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Quân đội tổ chức triển lãm ảnh về 

chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; chương trình giao lưu “Gặp mặt 



nhân chứng lịch sử”; chiếu phim tài liệu kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - 

Điện Biên Phủ trên không”. 

3. Đối với các đơn vị 

Lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi tới toàn thể viên chức, sĩ quan, người lao động, người học theo nội dung Đề 

cương “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 

nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức 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 và 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 đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị sớm tổ chức thực hiện để công 

tác tuyên truyền có hiệu quả./. 
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