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S S99  - CV/BTGTU 
Ddy mçinh tuyên truyn Cu5c thi "Tim hieu 

ljch th quan hç dgc bitt Viçt Nam - Lao, 
Lao - Viêt Nam" näm 2022 

BANG CONG  SAN VIT NAM  

Ha N5i, ngàyJj tháng 6 nám 2022 

KInh gli: - Ban Tuyên giáo qun, huyn, thj üy, Dãng üy trçrc thuc Thnhüy, 
- MflQ và các to chirc chinh trj - xã hi Thành phô, 
- Các Si: Thông tin và Truyên thông, Vn hóa và Thêthao, 
- Các co quan báo, dai, bin tin Thành phô, Cong giao tiêp din tCr Ha Ni. 

Cn cir Cong van s 3191- CV/BTGTW ngày 20/6/2022 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung mmg ye vic dê nghj phôi hçp chi do, triên khai Cuc thi "Tim hiéu ljch si'r 
quan hç dc biçt Vit Nam - Lao, Lao - Vit Nam" näm 2022. Day là mOt boat dng 
hét s(rc quan tr9ng nhäm gop phân vào thành cong cUa "Nàm Doàn két hibu nghj Vit 
Nam - Lao 2022", thiêt thrc ki nim 60 näm Ngày thiêt 1p  quan h ngoi giao Vit 
Narn - Lao (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 näm Ngày k Hip uc Hthi nghj và Hcip tác 
VietNam - Lao (18/7/1977 - 18/7/2022). 

Cuc thi dixçc t chirc trên Báo din tir Dàng Cong san Vit Nam, mng xã 
hi VCNet và các Co quan báo chI phôi hçip tr ngày 13/6 den ngày 05/9/2022. 

D tao  sir lan tOa, thit thrc, gop phn tuyên truyn sau rng trong can b, 
dâng vien và Nhân dan ye Cuc thi, Ban Tuyên giáo Thành üy dê nghj: 

1. Ban Tuyên giáo qun, huyn, thj Uy, Dàng üy trirc thuc Thành üy, MTTQ 
và các doàn the Thành phô, ngành tu tuO'ng - van hóa ThU do lam tot cong tác tuyên 
truyên, cô vu can b, dàng viên và Nhân dan tIch circ tham gia Cuc thi; dua ni 
dung Cuc thi den tüng chi bO,  dng viên dê tim hiêu và tham gia. 

2. Co quan báo, dài, bàn tin thành pM, Cng giao tip din tU Ha Ni m& 
chuyên trang, chuyên miic tuyên truyên ye Cuc thi; Cong giao tiêp din ti:r Ha Ni 
Trang thông tin Dáng b thành phô treo banner và dan du&ng link ti Cu(c thi trên 
Báo din tU Dãng cong  san Vit Narn (vietlao.dangcongsan.vn); hang tuân cp nht 
và thông báo kêt qua các Cuc thi tuân. 

Nhn dugc cong van nay, d nghj cáo cci quan, don vj trin khai nghiêm tUc 
và hiu qua các ni dung dugc phân cOng. 

Noinhân: K/T TRU'1NG BAN 
- Tnrng Ban TGTU, (de b/cáo) PHO T..N THIJt$NG TRC 
- Nhix kinh gui, (dê t/hin) 
- B Tu 1nh Thu do Ha NOi, 
- Lixu TT-TFI. 
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