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KẾ HOẠCH 
tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017”  

và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017” 

____ 

 
Thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dâñ số 

28-HD/BTGTW, ngày 27 tháng 3 năm 2017 về tuyên truyền “Năm hữu nghị 

Việt Nam - Campuchia 2017” và Hướng dâñ số 29-HD/BTGTW, ngày 27 tháng 

3 năm 2017 về tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1- Mục đích 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, 

tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai 

nước Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật 

đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày 

nay của mỗi quốc gia. Tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền 

thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh 

giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện 

nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí 

nghĩa giữa hai đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm 

qua, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong 

tình hình mới. 

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 

các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - 

Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước; ý nghĩa, 

tầm quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, “Năm 

đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” gắn với sự kiện lịch sử 

quan trọng.  

- Phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 

địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước nhằm chia rẽ mối quan hệ láng 

giềng hữu nghị và tình đoàn kết, gắn bó sâu nặng giữa Việt Nam - 

Campuchia, Việt Nam - Lào. 
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2- Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải bảo đảm sự nhất quán trong chỉ đạo; nội 

dung thông tin chính xác, hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng 

điểm, phù hợp với từng đối tượng và thời điểm tuyên truyền. 

- Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tích cực tham gia những hoạt động “Năm 

hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia 2017”. Công tác tuyên truyền phải chú ý tới các vấn đề nhạy cảm có 

thể ảnh hưởng tới quan hệ hai nước Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. 

thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - 

Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm thiết lập 

quan hệ Việt Nam - Campuchia, tạo dấu ấn sâu sắc trong quan hệ hữu nghị trong 

năm 2017. 

II- Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1- Nội dung tuyên truyền 

1.1- Tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” 

- Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị 

truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và 

những thành tựu, kết quả đạt được giữa hai nước trong 50 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2017). 

+ Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực 

lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 

giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong 

thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. 

+ Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên 

giới đất liền; công tác quản lý biên giới; hoạt động biên mậu giữa hai bên; các 

hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc 

xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển 

giữa hai nước. 

+ Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc 

phòng, an ninh… giữa Campuchia và Việt Nam trong thời gian qua. 

- Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của Việt Nam và 

Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-

24/6/2017) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

+ Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn 

cấp cao; hoạt động hữu nghị giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; 

giao lưu hữu nghị nhân dân; hoạt động giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật; 

các cuộc mít tinh, hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
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+ Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 

Campuchia; những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia. 

+ Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch 

sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia. 

+ Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia hiện đang làm 

việc, học tập tại Việt Nam; tuyên truyền về mối quan hệ láng giềng hữu nghị 

truyền thống Việt Nam - Campuchia.  

- Đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật 

của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, về 

vấn đề biên giới trên đất liền… nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt 

giữa hai nước. 

1.2- Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” 

- Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và tầm quan 

trọng của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. 

+ Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch 

sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay, làm rõ bản chất đặc 

biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ. Khẳng định quan hệ Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền 

chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc 

lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các 

tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình 

đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay - Xỏn Phôm - Vi - Hản, Chủ tịch Xu - Pha - Nu - 

Vông xây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai nước 

tiếp tục củng cố, phát triển; đồng thời, phải cho các tầng lớp nhân dân biết rằng, 

lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, 

phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào 

trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả 

năng của mỗi bên; dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao 

hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa 

bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

+ Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), cụ thể: 

Ngày 05 tháng 9 năm 1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại 

giao. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, 

khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn 

cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc 

giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 
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Ngày 18 tháng 7 năm 1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: 

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào; Hiệp ước hoạch định biên 

giới quốc gia giữa Việt Nam - Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy 

và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác là 

hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý 

quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan 

hệ giữa hai nước. 

- Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai 

nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Trong đó, nêu 

bật việc hằng năm, giữa hai bộ chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức 

giữa hai đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng 

cường. Quan hệ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, nhất là các tỉnh 

biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, 

thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan 

hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1930 

đến năm 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát 

triển quan hệ lên tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng 

dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn 

kiện quan trọng là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp 

định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016… Quan hệ 

Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh 

tế, văn hóa… Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011 - 2020 

là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”.  

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức 

tạp, khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu 

“diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn 

hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và 

chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác 

toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng 

cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong 

phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm 

mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, 

bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Lào hiện nay. 

- Tuyên truyền về các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam 

- Lào 2017” 

+ Tập trung vào những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả 

hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 
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+ Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi 

điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương 

hai nước. Đặc biệt là các hoạt động tại các bộ, ban, ngành có quan hệ hợp tác với 

Lào, các địa phương có chung đường biên giới. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động mít tinh kỷ niệm, hoạt động 

giao lưu nhân văn, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp… 

các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn 

hóa của hai nước. 

2- Hình thức tuyên truyền 

- Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương lựa chọn hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, hiệu quả. Kết 

hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền trên các phương tiêṇ thông tin: Tap̣ chí, 

đăc̣ san, tài liệu chuyên đề, băng rôn khẩu hiêụ, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, 

cổ động, trực quan, tờ rơi… về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của việc thúc 

đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - 

Campuchia qua các thời kỳ lịch sử. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng, 

tuyên truyền qua dân cư, tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc 

ít người hai bên biên giới; tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy 

tín trong cộng đồng cũng như hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền 

thông hiện đại… 

- Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội chợ kinh tế - thương mại 

quốc tế, tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm và qua các đợt kỷ niệm của địa 

phương, đơn vị về quan hệ giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Trong 

đó, tập trung tuyên truyền về những thành tựu và ý nghĩa của việc thiết lập quan 

hệ ngoại giao và ký kết Hiệp ước hữu nghị và phương hướng hợp tác giữa Việt 

Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới. 

III- Thời gian 

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước 

ngày 20 tháng 5 năm 2017 và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp. 

- Các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục 

gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Trong đó, trọng tâm tuyên truyền là từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2017. 

IV- Tổ chức thực hiện 

1- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát 

sư ̣chỉ đaọ của Tỉnh ủy triển khai tốt công tác tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt 

Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” 

cùng các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -



 6 

Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017); 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 15/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và 

Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017); phối hợp chăṭ che ̃ với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp nội dung, kịp thời cung cấp thông tin có định 

hướng các vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng cho đội 

ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí, lực lượng tuyên truyền miệng và tăng 

cường tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

- Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lic̣h, Hôị Văn hoc̣ Nghê ̣thuâṭ tỉnh 

tăng cường các hoaṭ đôṇg văn hóa, văn nghê,̣ cổ đôṇg trưc̣ quan tuyên truyền 

“Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt 

Nam - Lào 2017”; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về 

“Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”, ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị 

Việt Nam - Lào và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác nhân “Năm đoàn kết 

hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. 

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm những tập 

thể, cá nhân đưa tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng quan hệ ngoại giao giữa hai 

nước Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, vi phạm các quy định về nghề báo. 

2- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có kế hoạch 

tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và “Năm đoàn kết hữu 

nghị Việt Nam - Lào 2017” theo ngành, liñh vưc̣; triển khai có hiệu quả công tác 

đối ngoại nhân dân với các tỉnh của Campuchia, Lào có quan hệ với tỉnh Gia Lai. 

3- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bám sát sư ̣chỉ đaọ 

của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và điṇh hướng tuyên truyền của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, thông tin về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” và 

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. Xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục, thường xuyên cập nhật thông tin, đăng, phát tin, bài tuyên truyền 

“Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt 

Nam - Lào năm 2017”. Tăng cường và nâng cao chất lượng, tính thuyết phục 

của tuyến tin, bài đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối 

quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Giới 

thiệu và trình chiếu những bộ phim tài liệu về Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt 

Nam - Lào. 

4- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có kế hoạch 

tuyên truyền  “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết 

hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017), 40 

năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 

18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 

(05/9/1962 - 15/9/2017). 
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5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp và định 

hướng thông tin cho các cơ quan tuyên truyền, báo chí về công tác tuyên truyền 

“Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt 

Nam - Lào 2017”. 

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, báo chí của tỉnh, nhất là Báo Gia Lai, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, 

thường xuyên cập nhật thông tin, đăng phát tin bài về “Năm hữu nghị Việt Nam 

- Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. 

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy (qua Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 05 tháng 12 năm 2017. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Văn phòng Trung ương Đảng + T26, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,  

giúp việc Tỉnh ủy,  

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể  

chính trị - xã hội tỉnh,  

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hồ Văn Niên 

 

 


