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Kính gửi: - Các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh, 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

Ngày 13/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 90-

HD/BTGTU về việc tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022. Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền về quan hệ hai nước Việt Nam – 

Lào để các cơ quan, địa phương sử dụng trong công tác thông tin, tuyên truyền góp 

phần vào thành công chung của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”, cụ 

thể như sau: 

1. Tiếp tục phát huy và sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền đã đi vào truyền 

thống quan hệ hại nước, gồm có: 

- Việt Nam – Lào: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện! 

- Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững! 

- Việt – Lào hai nước chúng ta – Tình sau như nước Hồng Hà, Cửu Long! 

2. Tham khảo, sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền mới, tạo sự phong phú, đa 

dạng trong nội dung tuyên truyền: 

- Nhiệt liệt chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - 

Việt Nam 2022! 

- Việt Nam – Lào: Hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai! 

- Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung Việt Nam – Lào đời 

đời bền vững! 

- Việt Nam – Lào: gắn bó thủy chung, thắm tình đồng chí! 

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào lên tầm cao mới! 

- Việt Nam -  Lào: Phát huy truyền thống, tiếp bước tương lai! 

- Việt Nam – Lào: Sát cánh, kề vai cùng nhau phát triển! 

- Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông! 
 

Nơi nhận: 

 - Ban Tuyên giáo TW  (để báo cáo), 

 - Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo), 

 - Lãnh đạo Ban, 

-  Như kính gửi, 

- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

- Phòng Ngoại vụ, UBND tỉnh, 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

 - Lưu TH. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Thắng 
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