
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-CTTT-KHCN 

V/v đẩy mạnh Cuộc thi “Tìm hiểu lịch 

sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

Lào -Việt Nam” năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

    Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Kính gửi:  

        - Các trường trực thuộc Sở; 

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

 

 Thực hiện Công văn số 899-CV/BTGTU ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam” năm 2022; 

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

năm 2022 là một hoạt động hết sức quan trọng 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); 

Để tạo sự lan tỏa, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ 

giáo viên, nhân viên và học sinh về Cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thông 

tin, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia 

Cuộc thi như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự 

thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. 

Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. 

2. Thời gian: Thi theo tuần đến hết ngày 05/9/2022 (thứ Hai). 

3. Hình thức thi: Trực tuyến bằng một trong hai cách như sau: 

- Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 tại địa 

chỉ: vietlao.dangcongsan.vn. 

- Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản 

Việt Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan 

báo chí phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi. 

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 10 câu hỏi thi với các phương án 

trả lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án 

http://vietlao.dangcongsan.vn/
http://dangcongsan.vn/
http://vcnet.vn/
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đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán số người trả lời đúng”, nhập mã xác thực và 

bấm vào ô "Gửi bài thi". 

 Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh cá 

nhân, số điện thoại, địa chỉ để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải. 

Ban Tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi, tuy nhiên 

chỉ công nhận 01 kết quả tốt nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các 

lần dự thi trong một tuần thi.  

Thông tin, thể lệ của Cuộc thi theo đường dẫn: vietlao.dangcongsan.vn 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

 

                KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Trần Lưu Hoa 
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