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Lạng Sơn, ngày  28  tháng 6 năm 2022

Phối hợp tuyên truyền, triển khai 
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 
biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” 

năm 2022

                    Kính gửi: -  Ban tuyên giáo,  tuyên huấn các huyện ủy,  thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- Các cơ quan báo chí của tỉnh.

 Thực  hiện  Công  văn  số  3191-CV/BTGTW, ngày  20/6/2022  của  Ban 
Tuyên giáo Trung ương về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi 
“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022; 
Cuộc thi là một hoạt động rất quan trọng nhằm góp phần vào thành công của 
“Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm 
Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 
năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 
18/7/2022), được tổ chức trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã 
hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp từ 13/6 đến ngày 05/9/2022. Để 
góp phần tuyên truyền Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
Nhân dân,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân tích cực tham gia Cuộc thi; đưa nội dung Cuộc thi1 đến từng chi bộ, đảng 
viên để tìm hiểu, tham gia.

2. Các cơ quan báo chí  của tỉnh mở chuyên trang,  chuyên mục tuyên 
truyền về Cuộc thi; Báo Lạng Sơn điện tử treo banner và dẫn đường link tới 
Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn); 
hằng tuần cập nhật và thông báo kết quả các Cuộc thi tuần.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BTGTW (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- CPCM,
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

 K/T TRƯỞNG BAN
PHO TRƯƠNG BAN THƯƠNG TRƯC

 

Đã ký

  
  Nguyên Tuân Nam

1. Truy cập đường link vietlao.dangcongsan.vn
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