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Cầu Giấy, ngày 01 tháng 07 năm 2022 

 Kính gửi:  Các đồng chí Đảng ủy viên; 

        Các chi bộ trực thuộc; 

       Phòng Truyền thông. 

Căn cứ công văn số 100-CV/BTGQU ngày 29/6/2022 của Quận ủy Cầu 

Giấy về việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022”; Đây là một hoạt động hết sức quan 

trọng nhằm góp phần vào thành công của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – 

Lào 2022”, thiết thực kỉ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

– Lào (05/9/1962 – 05/9/2022), 45 năm Ngày kí Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 

Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 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 tạo sự lan tỏa, thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 

đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường, Đảng ủy trường THPT Nguyễn 

Siêu đề nghị: 

1. Các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên 

truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường tích cực tìm 

hiểu và tham gia Cuộc thi. 

2. Bộ phận Truyền thông của trường tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền và dẫn đường link cuộc thi (vietlao.dangcongsan.vn) trên cổng thông tin 

điện tử của trường. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí đảng ủy viên, các chi bộ, 

bộ phận Truyền thông triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được phân 

công.  

Nơi nhận:  
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Lưu VPĐU. 
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