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        Kính gửi: - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức  

  chính trị - xã hội thành phố, 

- Các sở, ban, ngành thành phố, 

- Các cơ quan báo, đài, Trang Thông tin điện tử Thành uỷ,     

  Cổng TTĐT thành phố, 

- Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy,  

  huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. 

 

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. Đây là một 

hoạt động 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). 

Nội dung Cuộc thi tập trung vào các chủ đề về quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào qua các thời kỳ lịch sử, trong đó tập trung vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; 

về các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ; những cá 

nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt 

Nam - Lào; các thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được 

trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và trong giai đoạn hiện nay; các 

khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ….  

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí 

phối hợp trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13/6 - 05/9/2022. Đối tượng dự thi là tất 

cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ từ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm 

làm bài thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Ban Tổ chức 

khuyến khích công dân hai nước Việt Nam và Lào đang sinh sống, lao động và học 

tập ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia dự thi. Người dự thi có thể tham gia 

cuộc thi bằng 2 cách sau:  

- Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 tại địa 

chỉ vietlao.dangcongsan.vn. 

https://vietlao.dangcongsan.vn/
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- Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí 

phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi. 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tham gia Cuộc thi, Ban Tuyên 

giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng, bằng nhiều hình thức về Cuộc thi; phổ biến nội dung Cuộc thi đến từng chi 

bộ để đảng viên tìm hiểu, tham gia; đăng tải nội dung Cuộc thi trên các bản tin nội 

bộ, cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương 

để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn thành phố. 

2. Báo Đa Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Trang Thông tin 

điện tử Thành uỷ, Cổng Thông tin điện tử thành phố mở chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi; đồng thời 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. 

Chi tiết về Cuộc thi đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên hệ Cơ quan 

thường trực Cuộc thi - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam qua đồng chí Phạm 

Đức Thái, số điện thoại: 0983261269. 

Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

 

Nơi nhận:                    
- Như trên, 

- Thường trực Thành ủy (b/c), 

- Lãnh đạo Ban,                                       
- Lưu VT, TTBCXB.  
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