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V/v hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh 

nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo 

quê hương; hưởng ứng, tham gia Giải Búa 
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              Quảng Trị, ngày 08   tháng 7 năm 2021 
 

          

         

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

   

                                       

Thực hiện Công văn số 172-CV/BTGTU ngày 9/6/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về 

đề tài Biển, đảo quê hương; Công văn 180 –CV/BTCG ngày 18/6/2021 của Ban Tổ 

chức Giải Búa liềm vàng  tỉnh Quảng Trị về việc hưởng ứng, tham gia Giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Ban 

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

truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Đối với cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, 

đảo quê hương năm 2021 

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về cuộc thi và Triển 

lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2021; giới 

thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam. Những thành tựu, tôn 

vinh những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

- Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng cuộc thi và Triển 

lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương. 

2. Đối với Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng Giải Búa 

liềm vàng lần thứ VI - năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, 

nông dân trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

- Các cấp Hội bằng nhiều hình thức để thông tin, tuyên truyền, thu hút cán 

bộ, hội viên nông dân tham gia giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2021,thông 

qua các tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo 

điện tử, Đài phát thanh, truyền hình …) 



 

3. 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 các tác phẩm báo 

chí tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê 

hương; hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2021. 

(Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, 

đảo quê hương năm 2021; Thể lệ của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) năm 2021của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần 

thứ VI- năm 2021 đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh theo địa 

chỉ: (hoinongdan-quangtri.org.vn) và Email: hoinongdanqtr@gmail.com. 

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

thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BTV TW Hội; 

- Ban Tuyên huấn TW Hội;      (Báo cáo) 

- BTV Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- 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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