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Số: 05 /CV-BTC
V/v gửi Thông cáo báo chí các hoạt
động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải
phóng Sơn La (22/11/195222/11/2022)

- Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Tạp chí Cộng sản, Báo
Kính gửi: điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử
Vienamnet;
- Các cơ quan báo chí địa phương và trung ương
thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải
phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022);
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BTC ngày 26/10/2022 của Ban tổ chức Kỷ
niệm 70 năm ngày Giải phóng Sơn La về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày
Giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022).
Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La trân trọng gửi đến
các cơ quan báo chí, truyền thông Thông báo cáo chí các hoạt động Kỷ niệm 70
năm Ngày Giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022) để các đơn vị biết và
tuyên truyền (Có thông cáo báo chí kèm theo).
Trân trọng./.
Nơi nhận
-

Thường trực tỉnh ủy (b/c);
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Như trên;
Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
LĐ VP UBND tỉnh;
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
Lưu: VT, BTC.
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Sơn La (22/11/195222/11/2022)
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã làm nên thắng lợi có ý
nghĩa chiến lược trong 9 năm lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược – Chiến dịch Tây Bắc thắng lợi. Trong chiến dịch lịch sử quan trọng này,
vào ngày 22/11/1952, tỉnh Sơn La được hoàn toàn giải phóng.
70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn phát huy
truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước;
nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa,
bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Nhằm góp phần khẳng định và tôn vinh những thành tựu đã đạt được của
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong sự nghiệp giải phóng dân tộc,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới
đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tin
tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; khơi dậy niềm tự hào về
truyền thống lịch sử, truyền thống Cách mạng của quê hương Sơn La. Ghi nhận
và tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của
tỉnh Sơn La sau 70 năm ngày giải phóng. Tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Kỷ niệm 70
năm ngày Giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952-22/11/2022), cụ thể như sau:
I. LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH SƠN LA
(Truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh)
1. Thời gian: 20h00 ngày 22/11/2022
2. Địa điểm: Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
3. Nội dung chương trình:
- Từ 19h15 đến 20h00: Đón tiếp đại biểu dự lễ Kỷ niệm
- Từ 20h00 đến 21h00: Lễ kỷ niệm 70 Ngày giải phóng tỉnh Sơn La
+ Tiết mục khai từ.
+ Nghi thức chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La.
+ Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
+ Phát biểu của đ/c Nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

+ Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ.
- Từ 21h00 đến 21h45: Biểu diễn chương trình nghệ thuật: “Sơn La bừng
sáng tương lai”
- Từ 21h45: Múa “Vũ điệu kết đoàn”; Vòng xòe đoàn kết.
4. Đại biểu mời
4.1 Đại biểu trung ương
- Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Đồng chí Tòng Thị Phóng - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Phó
Chủ tịch thường trực Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Các Vụ thuộc Văn phòng Chính Phủ (Tổng hợp, Kinh tế, Công nghiệp,
Địa phương, Tổ chức và cán bộ, Quan hệ quốc tế)
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Ban Dân vận Trung ương
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
- Bộ Tư lệnh Quân khu II
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bộ Tư lệnh Bộ độ biên phòng
- Bộ Công an
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Công thương
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Viện lịch sử Quân sự
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Viện Sử học Việt Nam
- Viện lịch sử Quốc hội Việt Nam
4.2. Đại biểu các tỉnh, thành phố
Đại diện Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào
Cai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Giang, Đà Nẵng.

4.3 Đại biểu trong tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND;
UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Các đồng chí nguyên là Thường trực tỉnh uỷ, Ủy viên Ban thường vụ
tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ đang nghỉ chế độ trên
địa bàn thành phố.
- Đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh
hùng qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố.
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo huyện, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố.
- Lãnh đạo một số doanh nghiệp, công ty, các cơ quan Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh.
- Đại diện thế hệ trẻ.
4.4. Phóng viên các cơ quan trung ương và địa phương:
- Báo Văn hóa, Báo Du lịch, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng
sản Việt Nam, Báo điện tử Vienamnet.
- Văn phòng đại diện Báo Nhân dân thường trú tại Sơn La, Cơ quan
thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc), Cơ quan
thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Sơn La, Văn phòng đại diện Báo Nông
thôn ngày nay khu vực Tây Bắc; Phóng viên thường trú Kênh Truyền hình
Quốc hội tại Sơn La, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại
Sơn La.
- Báo Sơn La, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử
tỉnh Sơn La, Tổ chuyên mục Quốc phòng toàn dân Sơn La - Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, Tổ chuyên mục An ninh Sơn La - Công an tỉnh, Tổ chuyên mục vì chủ
quyền An ninh biên giới - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
1. Liên hoan “Nghệ thuật Xòe Thái” và vinh danh “Nghệ thuật Xòe
Thái” được UNESCO ghi danh di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại.
- Thời gian: 16-17/9/2022
- Địa điểm: Thành phố Sơn La.
2. Chương trình nghệ thuật “Bừng sáng Sơn La”
- Thời gian: 19h30 ngày 12/11/2022
- Địa điểm: Xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La.
3. Sản xuất phim tài liệu về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển
tỉnh Sơn La

- Nội dung: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
của tỉnh Sơn La sau 70 năm Ngày giải phóng.
- Thời lượng: 20 phút.
- Thời gian: Tháng 11/2022.
4. Xuất bản số báo đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La
(22/11/1952-22/11/2022)
- Nội dung: Giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La
sau 70 năm Ngày giải phóng và những tấm gương điển hình tiên tiến của tỉnh.
- Thời gian: Tháng 11/2022.
5. Triển lãm ảnh thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển tỉnh
Sơn La
- Thời gian: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022
- Địa điểm: Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.
6. Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt
sỹ Nhà tù Sơn La; Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Nhà tù
Sơn La
- Thời gian: 08h00 ngày 22/11/2022
- Địa điểm: Đền thờ Bác Hồ (Quảng trường Tây Bắc); Nghĩa trang Liệt sỹ
Nhà tù Sơn La; Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Nhà tù Sơn La.
7. Hội thảo khoa học: 70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/195222/11/2022) - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển
- Thời gian: 14h00 ngày 22/11/2022
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La./.

