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Thực hiện Công văn 3766-CV/HNDTW, ngày 11/ 3/ 2022 của Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam về việc triển khai Đề án Phát hành báo điện tử Dân Việt; công 

văn 3799-CV/HNDTW, ngày 21/3/2022 về tuyên truyền, 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; các Ban, Văn 

phòng, Trung tâm HTND tỉnh Hội triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với việc triển khai Đề án Phát hành báo điện tử Dân Việt 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm giúp cho cán bộ, hội viên 

nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc đọc báo, tạp chí của Hội và tích 

cực, thường xuyên theo dõi các thông tin trên các ấn phẩm/phiên bản của Báo Nông 

thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ quá 

trình công tác và sản xuất kinh doanh; học tập, lan tỏa những kinh nghiệm hay, những 

gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiêu biểu.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn để cán bộ, hội viên, nông dân 

biết cách truy cập để đọc Báo điện tử Dân Việt (theo địa chỉ: http://danviet.vn) trên 

máy tính có nối mạng Internet; đồng thời, cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng đọc 

Báo điện tử Dân Việt trên điện thoại thông minh (Cài app Dân Việt). Phấn đấu thực 

hiện mục tiêu 100% cán bộ Hội trong toàn tỉnh cài và sử dụng thành thạo ứng dụng 

đọc báo điện tử Dân Việt trên điện thoại thông minh; cán bộ, hội viên nông dân 

thường xuyên truy cập để đọc Báo điện tử Dân Việt với tần suất ít nhất mỗi ngày hai 

lần. Khuyên khích cán bộ, hội viên, nông dân tương tác và chia sẻ các bài viết của 

Báo điện tử Dân Việt. 

2. Đối với tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết 

toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022. 

 Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền và tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông 

dân sáng tác các tác phẩm báo chí để tham dự Giải theo kế hoạch 709-CV/HNDT 



ngày 27/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh và Thể lệ của Giải  báo chí “Vì sự nghiệp Đại 

đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022” do Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai theo đường link 

http://mattran.org.vn/cac-cuoc-van-dong-phong-trao-thi-đua/the-le-giai-bao-chi-vi-

su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-xv-2021-2022-38333.html) 

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo 

các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình triển khai có gì khó khăn, vướng mắc 

phản ánh về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội) và hàng quý lồng ghép báo 

cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hoạt động Hội và phong trào nông dân gửi về Hội 

Nông dân tỉnh để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu./. 

 

N i nhận     
- Thường trực tỉnh Hội; 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm; 

- Lưu VP, Ban XDH. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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