
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

                     BAN THƯỜNG VỤ 

                

Số: 119/BTV-TGCSLP 
 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi  

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

Lào - Việt Nam” năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

        Nam Định, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: - Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố; 

                                     - Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 413-CV/BTGTU ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo 

Trung ương phát động nhằm 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). 

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 cuộc thi tạo sự lan tỏa, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đề 

nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc quan 

tâm chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực 

hưởng ứng Cuộc thi.  

(Chi tiết liên quan tới Cuộc thi liên hệ Cơ quan thường trực Cuộc thi - 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Phạm Đức Thái, số điện thoại: 

0983 261269). 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;         (để báo cáo) 

- Hội LHPN các huyện, thành phố, 

 đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VP; TGCSLP. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 
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