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"Tim hiu ljch szrquan hç dic bitt 
VitNwn-Lâo, Lao- ViêtNam"nám 2022 

PANG CONG  SAN  VIET  NAM 

TP. Yen Bái, ngày 04-iháng 7 nám 2022 

Kinh g&i: - Phông Giáo diic và Dào to thành ph, 
- Thãnh doàn Yen Bái, 
- Các chi, dâng b trrc thuc, 
- Mt trn T quc và các dioàn th thành ph, 
- Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph& 
- Bàn tin Dãng b thành phô, 
- Trang Thông tin din ti:r thành ph. 

Thirc hin Cong van 792-CV/BTGTU, ngày 29/6/2022 cüa Ban Tuyên 
P 7 7 A A A • . A A giao Tmh uy ye vice phoi hap trien khai Cu9c thi Tim hieu 1ch su quan hç 

dc bit Vit Nam - Lao, Lao - Vit Nam" närn 2022. Day là mt hot dng 
het sue quan trçng gop phan vao thanh cong cua Nam Doan ket huu ngh Viçt 
Nam - Lao 2022", thit thijc k nim 60 näm Ngày thit 1p quan h ngoti giao 
Vit Nam - Lao (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 näm Ngày k Hip rncc Hffii nghj 
và Hap tác Vit Nam - Lao (18/7/1977 - 18/7/2022). 

Dé Cuc thi duçic t chure thành công, tth thành dçt sinh ho.t chInh trj - 
- A A A P S 9 7 7 7 A P A A 9 xa h91 sau rong vai sij tham gia huong ung cua cac tang iap Nhan dan. Thanh 

Uy yeu cAu các chi, dàng b trirc thuc, các cci quan, don vj dy mnh thông 
tin, tuyên truyên ye Cuc thi: 

1. Cách thtrc tham gia: Cuc thi duçic t chüc theo hInh thüc thi tr.c 
nghim trirc tuyn h.ng tu.n trén Báo din ti'r Dàng Ctng san Vit Nam, mng 
xã hi VCNet và các co quan báo chI phi hçip, din ra trong thñ gian 12 tuân, 
tr ngày 13/6/2022 dn ngày 05/9/2022. 

F A 9 A A 9 S A 9 A A - Cach 1: Truy cp vao phan mem Cuc thi tim hieu lch su quan hç dtc biçt 
Vit Nam - Lao, Lao - Vit Nam" näm 2022 tai  dja chi vietlao.dangcongsan.vn.  

- Cách 2: Truy cp vào banner "Cuôc thi tim hiu ljch sir quan h d.c bit 
Vit Nam - Lao, Lao - Vit Nam" näm 2Q22 trén Báo din ti.'r Dáng Cong san 
Vit Nam (dangcongsan.vn), mng xà hi CVNet (vcnet.vn) hoc the co quan 

bao chi phoi hap de vao phan mem Cuçc thi. 
2. Phông Giáo diic và Dào tio thành ph, Thành Doàn Yen Bái t chüc 

phát dng, trin khai tuyên truyn, v.n dng dOi  ngü can b, giáo viên, doàn 
viên, hi viên, thanh thiu niên, hpc sinh trên diia bàn thành phô tham gia Cuc 
thi. 
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3. Các chi, dãng b triyc thuc; Mt trn Ti quc và các doàn the 
chinh trj- xa hi thành ph chi do, t chirc trin khai Cuc thi ö dja phuang, 
ca quan, dan vj mInh. 

A r A 4. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho, Ban tin Bang b9 
thành ph, Trang thông tindntthãnhphngtáithôngth,tuyênthiynv 
Cucthi. 

Dê nghj các chi, dãng bO trirc thuc, các ca quan, phông, ban, don vj lien 
quan nghiém tñc triên khai thirc hin.I. 

Nainhãn: 
- Thithng trixc Thànhüy, 
-NhukInhgiri, 
- Liru BTG, VTITU. 

TIM BAN THUÔNG V 
PHO Bi THIJ THUONG TRLJ'C 
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