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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

  CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số  1002  -CV/ĐUK 

Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi  

  “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt  

Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

 

Thực hiện Công văn số 1302-CV/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan 

hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc 

thi). Cuộc thi là hoạt động hết sức 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 (5/9/1962 – 5/9/2022), 45 năm Ngày 

ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1997 – 18/7/2022). 

Cuộc thi 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 ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022. 

Để thực hiện tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, qua đó tạo sức 

lan tỏa, vận động và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao nhất; Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm hiểu 

lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022; khuyến 

khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tìm hiểu, hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

2. Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; treo banner và 

hướng dẫn đường link tới Cuộc thi trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(vietlao.dangcongsan.vn); chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin, 

trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 
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Truyền hình tỉnh dành thời lượng thông tin, giới thiệu, mở chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền về Cuộc thi; treo banner và hướng dẫn đường link tới Cuộc thi 

trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (vietlao.dangcongsan.vn); hàng tuần cập 

nhật và thông báo kết quả các Cuộc thi tuần. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả và báo cáo kết quả tham dự Cuộc thi về Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 05/9/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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