
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   *         

         Số 645 CV/HNDT                             Quảng Trị, ngày  07  tháng 5 năm 2021    

  Đề nghị xét chọn cá nhân  tham gia 

  Chương trình “ Tôn vinh Nhà khoa     

học của Nhà nông ” lần thứ tư năm 2021             

 

           

Kính gửi:    Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2749- CV/HNDTW ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban 

chấp hành TW HND Việt Nam về việc  chọn cá nhân tham gia Chương trình “Tôn vinh 

Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ tư năm  2021. 

Căn cứ Kế hoạch số 304/HNDTW, ngày 14 tháng 4 năm 2021; Quy chế số 02- 

QC/HNDTW, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Hội nông 

dân Việt Nam, về việc Tổ chức chương trình Tôn vinh “ Nhà khoa học của Nhà nông” 

lần thứ tư năm 2021; 

 Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh yêu cầu Hội nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố lựa chọn 01 người là nhà khoa học,nhà trí thức, cá nhân trong huyện có 

những phát minh, sáng chế, giải pháp hữu hiệu đã được công nhận và áp dụng hiệu quả 

trong sản xuất nông nghiệp, được nông dân địa phương đánh giá cao. 

(Có quy chế và hướng dẫn tải về từ địa chỉ: www.langmoi.vn). 

Văn bản đề cử và hồ sơ đề nghị tôn vinh cá nhân, tri thức, nhà khoa học được Sở 

Khoa học và Công nghệ  xác nhận xin gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã 

hội) trước ngày30/7/2021 bằng Văn bản chính thức và gửi qua địa chỉ gmail. 

tinhhndquangtri@gmail.com 

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Quang Tĩnh – Phó Ban KT-XH: 

0834.264.955./. 

 

                                                                     T/M BAN THƯỜNG VỤ 

   Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH  

- Như kính gửi; 

- Thường trực HND tỉnh;  

- Ban KT-XH;VP. 

                       

 

                                                                          Trần Văn Bến  

 
 



 


		2021-05-07T08:56:22+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Bến<tranvanben@tinhuyquangtri.vn> đã ký lên văn bản này!




