
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

      BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 713 - CV/HNDT 

Về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 

Số 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW 

Của ban Bí thư và nghiệp vụ ủy thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 02  tháng  8 năm 2021  

 

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

 

Thực hiện Công văn số 3116- CV/HNDTW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành 

TW HND Việt Nam về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 – CT/TW và kết 

luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và nghiệp vụ ủy thác. Để cuộc thi triển khai thành 

công tốt đẹp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội nông dân các huyện, thành 

phố, thị xã thực hiện các nội dung sau:  

-Thông qua các kênh truyền thông của Hội phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên 

nông dân nhiệt tình hưởng ứng than gia Cuộc thi. Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân cơ 

sở tổ chức triển khai thực hiện, khuyến khích toàn thể cán bộ trong hệ thống Hội đăng 

ký tham gia Cuộc thi.  

- Hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tham gia nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và 

các nội dung liên quan  về Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014, kết luận số 06-KL/TW 

ngày 10/6/2021 của ban Bí thư, hoạt động nghiệp vụ ủy thác để đạt được kết quẩ thi tốt 

nhất. 

- Chủ động phối hợp với ngân hàng CSXH cùng cấp đăng ký danh sách cán bộ, 

hội viên nông dân tham gia. Thông báo đến cán bộ, hội viên nông dân đăng ký truy cập 

vào Website của ngân hàng CSXH theeo địa chỉ: https://vbsp.org.vn để tham gia thi; 

phổ biến, triển khai thể lệ cuộc thi theo quy định tại Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi số 

6600-KH/NHCS ngày 21/7/2021 của Ngân hàng CSXH Việt Nam ( gửi kèm theo công 

văn này)  

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

tích cực, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội ND Việt Nam (b/c) 

- NHCS XH tỉnh (phối hợp) 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Thường trực (b/c) ; 

- Lưu Ban KT-XH,  VP.  

 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Văn Bến  
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		2021-08-03T07:41:27+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Bến<tranvanben@tinhuyquangtri.vn> đã ký lên văn bản này!




