
 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /LĐLĐ-TGNC 

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”  

năm 2022 

Bắc Kạn, ngày      tháng  7 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; 

- Các Công đoàn ngành địa phương; 

- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4454/TLĐ-TG, ngày 30/6/2022 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022; Công văn số 765-CV/BTGTU, ngày 

30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi 

“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022, 

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện tốt những nội dung sau. 

1- Tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào 

- Việt Nam” năm 2022. 

2- 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 từ ngày 13/6/2022 đến 

ngày 5/9/2022. 

- Đường link tham gia cuộc thi: vietlao.dangcongsan.vn 

Đề nghị các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện và phản ánh kết quả 

thực hiện vào báo cáo hoạt động công đoàn gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa sử dụng IOffice (t/h); 

- Lưu: VT, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
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