
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

ĐẢNG ỦY  

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 

* 

Số: 332- CV/ĐU 
V/v tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác 

 Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

                        Kính gửi:  

  - Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, 

                              - Công đoàn, Đoàn Thanh niên PTC1.  

Thực hiện Công văn số 279-CV/ĐU, ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia về việc tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam 

- Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 

(05/9/1962 - 05/9/2022) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia 

(24/6/1967 - 24/6/2022), Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) yêu cầu các đảng ủy, chi 

ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PTC1: 

- Căn cứ vào tài liệu tuyên truyền (gửi kèm) để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên 

truyền về: (i) Tình hình và kết quả quan hệ Việt Nam - Campuchia (giai đoạn 2017 - 

2022); (ii) Tình hình quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào (giai đoạn 2017 - 2022); (iii) 

Tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm đoàn kết hữu nghị 

Việt Nam - Lào 2022”. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự phong phú trong cách 

thức truyền tải thông tin; chú trọng ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, mạng xã 

hội để lan tỏa các nội dung tuyên truyền, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của 

mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào. 

- Tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền cao 

điểm về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” từ đầu tháng 6 đến hết tháng 

8/2022, tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” từ đầu tháng 

7 đến hết tháng 9/2022./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Đảng ủy EVNNPT (để b/c) 

- Các đ/c UV Ban Thường vụ, 

- Các bộ phận của Đảng ủy, 

- Lưu: VT, BP TGĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc An 
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