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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 709 - CV/HNDT 
V/v Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự 

nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần 

thứ XV, năm 2021 – 2022 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

        

Quảng Trị, ngày  27 tháng  7 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 Kế hoạch số 341 - KH/HNDTW ngày 6/7/2021 của Ban Thường 

vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự 

nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022, Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo 

các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1.Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về Giải báo chí “Vì 

sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022; Thể lệ tham 

dự Giải nhằm khẳng định vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng, củng cố 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò 

của cán bộ, hội viên nông dân, trong việc tham gia viết, sáng tác tác phẩm báo chí 

về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ toàn thể cán bộ, hội viên nông dân 

tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; 

thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt 

Nam.  

2. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Giải báo chí “Vì 

sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV (với các hình thức gồm: báo in, 

báo điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí; các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, 

phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, toạ 

đàm, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, không nhận các video trên báo điện 

tử). Nội dung phản ánh tập trung: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt 

Nam và các tổ chức thành viên về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; về Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia vào thành công của đại 

hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành 

công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 
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Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) 

hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Tuyên truyền 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào 

“Đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu”... ; kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quyết tâm và những thành quả 

của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh, 

nhất là dịch bệnh Covid – 19, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu 

quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân; Tuyên 

truyền các hoạt động nổi bật về công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần 

xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

3. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải bắt đầu từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 

20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Các tác giả trực tiếp gửi tác phẩm dự 

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 

2022 về Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ 

quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi - Hoàn 

Kiếm - Hà Nội.  

4. Các cấp Hội tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí, 

cán bộ, hội viên, nông dân tiếp cận tài liệu, tiếp xúc thực tế để có nhiều tác phẩm 

báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022. 

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

thành phố; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực 

triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BTV TW Hội; 

- Ban Tuyên huấn TW Hội;      

- BTV Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

-Ủy ban MTTQVN 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 


		2021-07-27T14:09:54+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hường<huongndqt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




