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

 

Thực hiện Công văn số 1179-CV/BTGTU ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 

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 về kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam sâu rộng 

trong cán bộ, hội viên nông dân. 

Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên 

soạn được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử (Website) Hội Nông dân tỉnh, mục 

Văn bản của tỉnh và email:hoinongdanqtr@gmail.com 

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

hiện; báo cáo kết quả  đợt tuyên truyền kỷ niệm trong báo cáo hoạt động Hội và 

phong trào nông dân tháng 9/2020./. 

Nơi nhận: 
-Như kính gửi;  

-Lưu VP, Ban XDH. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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