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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 768 - CV/HNDT 

V/v Triển khai Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 

    

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

Các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân 

 

Thực hiện Công văn 256-CV/BTGTU, ngày 01/10/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ và Công văn 987/MTTQ-BTT ngày 05/10/2021 của Ủy ban 

MTTQVN tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ 

quốc tôi”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố, các Ban, Văn phòng, Trung tâm trực thuộc tỉnh Hội triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1.Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban 

Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức. Cuộc thi được tổ chức 03 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết) trên 

website:http://www.biencuongtoquoc.vn hoặc App Thanh niên Việt Nam hoặc 

truy cập vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên Báo điện tử Cộng sản 

Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Tiền 

phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ... thời gian thi bắt đầu từ ngày 01/10/2021.  

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, 

góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, 

Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo 

vệ biên giới quốc gia, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

 (Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”) được đăng tải 

trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh theo địa chỉ: (hoinongdan-

quangtri.org.vn) mục văn bản của tỉnh và Email: hoinongdanqtr@gmail.com. 

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

xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên huấn TW Hội;       

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm; 

- Lưu VP, Ban XDH.    

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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