
TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 1164-CV/BTGTU 
V/v tuyên truyền, hưởng ứng  

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Đồng Nai, ngày 28  tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: - UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Ban tuyên giáo các huyện và thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Báo Đồng Nai; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. 

   

 

Thực hiện Công văn số 3191-CV/BTGTW, ngày 20/6/2022 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 

lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 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 ngày 13/6 đến ngày 05/9/2022. Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đề nghị như sau: 

- Các đơn vị tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi; đưa nội dung Cuộc thi đến từng chi bộ, 

đảng viên để tìm hiểu, tham gia. 

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai: tuyên truyền 

về Cuộc thi; trên các trang thông tin 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. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Các đ/c Lãnh đạo Ban; 

- Phòng TT-TT;  

- Lưu Phòng HC-TH.  
   

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

                   

  

Phạm Tấn Linh 
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