
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2017 

                    * 

     Số 797-CV/TGTU 

            V/v đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi  

        “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào,  

          Lào - Việt Nam năm 2017”  

 

  

 

                   Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể  

    chính trị - xã hội tỉnh, 

 - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy 

   và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

 - Báo Khánh Hòa, 

 - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. 

           ---  

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực 

Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam năm 2017”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế 

hoạch số 16-KH/TGTU, ngày 16/6/2017 tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tìm 

hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” 

trên địa bàn tỉnh. Đến nay, một số địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch 

tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương, đơn vị mình như: Ban 

Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh... 

 Để Cuộc thi đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa 

phương, đơn vị khẩn trương có kế hoạch và phát động Cuộc thi tại địa 

phương, đơn vị mình; Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh 

Hòa tiếp tục tuyên truyền về Cuộc thi, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi.  

Về tài liệu tuyên truyền, ngoài tài liệu đã gởi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

tiếp tục đăng tải tài liệu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam (1930 - 2007) trên Trang thông tin điện tử của Ban (địa chỉ: 

http://tuyengiaokhanhhoa.vn). 
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Đề nghị các đơn vị, địa phương gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy trước ngày 20/9/2017 để Ban tổ chức chấm sơ khảo lựa chọn các bài xuất 

sắc gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của Trung ương. 

Trân trọng! 

 

 K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Lưu TGTU, PTT. 

                                                                                                      

                                                                                                      (đã ký) 

 

  

 Trần Văn Thắng 


