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                  Quảng Trị, ngày24  tháng 8  năm 2020 

 

 

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

 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày 

truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930 – 2020), chào mừng thành 

công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại 

hội XIII của Đảng; thực hiện Công văn số 702-CV/BDVTU ngày 20/8/2020 của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội tổ 

chức tuyên truyền đến cán bộ Hội các cấp, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh 

nhằm nâng cao vai trò, vị trí công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình 

hình mới.  

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân 

vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Hội Nông dân tỉnh, mục Văn bản của tỉnh và email: 

hoinongdanqtr@gmail.com 

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP, Ban XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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