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Số: 482 - CV/HNDT 
“V/v hướng dẫn quy trình thành lập 

 và tổ chức hoạt động của chi, tổ  

Hội Nông dân nghề nghiệp” 

      CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

                        Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

        

              

        Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2020 

 

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

 

Thực hiện Căn cứ Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW, ngày 10/7/2020 của 

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn Quy trình 

thành lập và tổ chức hoạt động của Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội 

Nông dân nghề nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 

05/8/2019 của BCH Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội Nông 

dân nghề nghiệp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng 

tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh; Kế hoạch số 173 KH/HNDT, ngày 

19/8/2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng 

chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp”. 

2, Hướng dẫn các cơ sở Hội thành lập về tổ chức hoạt động của chi, tổ Hội 

Nông dân nghề nghiệp đúng theo quy trình Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW, 

ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về 

hướng dẫn Quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi Hội Nông dân nghề 

nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp(có văn bản kèm theo). 

(Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội NDVN được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội 

Nông dân tỉnh, mục Văn bản và email: hoinongdanqtr@gmail.com). 

Vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông 

dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP, XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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