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S 02. -CV/TTDN 
V/v thông tin a'6i ngoai ve 

thông diêp cza dông chI Tong BI thu 

- Các tinhüy, thành Uy, dâng üy tr%rc thuc Trung uong, 
- Trung i.rong Mt trn T quc Vit Nam và Trung umg 
các doàn th chInh trj - xã hi, 

- Ban Chi dao Cong tác thông tin di ngoi cac tinh, thãnh ph& 

Ngày 24/11/2021, dng chI Tng BI thu Nguyn Phii Trçng dä có bài phát 
biêu quan tr9ng "Ra sirc xây dirng, git gin và phát huy nhüng giá trj d.c sac cüa 
nn van hóa Vit Nam tiên tin, dam dâ ban sc dan tc" tai  Hi nghj Van hóa toàn 
quc trin khai thirc hin Nghj quyt Dai  hi di biu toàn quc ln thir XIII cüa 
Dâng. Bài phát biu có nghTa dc bit quan trQng, gui di thông dip cã v di nQi 
và di ngoi, khng djnh vai trô, vj trI d,c bit quan trQng cüa van hóa trong six 

A P. • 9 A A A nghiep xay drng va bao vç To quoc. 

Nhrn thic dy Ian tOa thông dip néu trén phiic vi cong tác thông tin di 
ngoi, tip tic phát huy tinh than doàn kt, thng nh.t trong chI, hãnh dng cüa các 
tng lrp nhãn dan trong và ngoài nuOc to thành mt m.t trn dng lông, dc sue 
phiing sir T quc, phiic vi nhãn dan cting nhu thrc hin khát v9ng phát trin d.t 
nuó'c phn vinh, hnh phüc, Ban Chi dao  Cong tác thông tin di ngoi phi hçp vai 

B Ngoi giao trin khai djch bài phát biu nêu trên sang 07 ngoi ng, gôm tiêng 
Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Trung, Han Quc và Nhat Ban xin gti kern 07 
du'ô'ng link ban dich dà dtrcrc dáng tren webs ite cia Ban Chi dgo). 

Nhn &rçYc b tài lieu nay, d nghj Qu Cci quan chi do trin khai dn cac 
don v, bO ph.n lien quan, nht là cac co quan báo chI di ngoi và co quan di 
dien Vit Nam a nuac ngoai de phc vii cong tac thong tin doi ngot1. 

Trân trng!ji 

Ncyi nhân:  
- Nhu trên, 
- Van phóng Trung uung Dáng, 
- Van phông Tong BI thix, 
- Van phông Chü tch rnrâc, 
- Van phông Quôc hi, 
- Lanh do Ban, 
- Thành viên BCD, Nhóm giüp vic BCD 

Cong tác TTDN, 
- Ban Tuyên giáo các tinh üy, thành üy, 
- Các c quan bão chI chü 1rc, 
- Luu VPBCD. 



Quét ma QR-code dtthi day d truy cp CG s dü 1iu v toàn van bài phát 
biu cUa Tng BI thu Nguyn Phü Trçng t,i Hi nghj Van hóa toàn quc b&ng 07 
ngoai ngtr: 

Thông tin xin lien h: Van phông Ban Chi do Cong tác thông tin dÔi ngoi, 
st then thoai: 08045660-0987532109. 
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