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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 

----- 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 534 - HD/HNDTW, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền Đại hội 

Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần 

thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn 

một số nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tuyên truyền để toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và toàn xã hội nhằm 

nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt 

Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp 

nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán 

bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và 

toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 

VIII vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.  

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, nâng cao 

nhận thức, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo, 

trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục hăng hái tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của nông 

dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp 

nông dân Việt Nam, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các 

cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XIII) liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

2. Yêu cầu  

- Công tác tuyên truyền phải được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở 

được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời bảo đảm thu hút được sự quan 

tâm của toàn xã hội để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp 

nông dân, của tổ chức Hội.  

- Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối 

tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc, có tác động làm chuyển 
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biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú 

trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức, đảm bảo yêu 

cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian Đại hội Hội Nông dân các 

cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

2023 – 2028, với 3 đợt cao điểm như sau:  

1. Đợt 1: từ tháng 12/2022 - tháng 6/2023 (Từ trước Đại hội Hội Nông 

dân cấp cơ sở đến Đại hội Hội Nông dân cấp huyện) tập trung tuyên truyền:  

- Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, 

chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội đối với Hội 

Nông dân và giai cấp nông dân. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng, các Nghị quyết của Trung ương liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chỉ thị số 

23 – CT/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại 

hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

- Tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn 

của giai cấp nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lịch sử 

hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam qua các kỳ đại hội; kết quả 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; 

tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Hội Nông dân các cấp, trách nhiệm của các đại 

biểu dự đại hội,...  

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân các cấp, 

trong đó: đại hội cấp cơ sở (hoàn thành trong quý I/2023); đại hội cấp huyện (hoàn 

thành trong quý II/2023). Tuyên truyền kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại 

hội; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân và đông đảo nhân dân vào dự 

thảo các văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp.  

- Tuyên truyền những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học 

kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội; chú trọng giới thiệu các tập 

thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, các 

nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào xây 

dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 

kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  

2. Đợt 2: Từ sau Đại hội Hội Nông dân cấp huyện đến Đại hội đại biểu 

Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII (từ tháng 07-9/2023), tập trung tuyên truyền:  

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp 

cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp; Kết quả nổi bật 

trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, chú trọng giới 

thiệu, tuyên truyền các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, 

những mô hình hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, 
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trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 

nhiệm vụ công tác Hội.  

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, tập 

trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại 

biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII; chủ đề, phương châm của đại hội; 

các văn kiện trình đại hội; Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, 

nông dân với đại hội; kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình, việc 

làm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ 

XII gắn với tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 

(14/10/1930 - 14/10/2023). 

- Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII; 

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. 

3. Đợt 3: Từ sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh đến sau Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tập trung tuyên truyền: 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VIII. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; chủ đề, phương 

châm của đại hội; những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên, nông 

dân vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Tập trung 

tuyên truyền về các hoạt động Hội, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động 

chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.  

- Tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân 

Việt Nam lần thứ VIII; thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của đại 

hội. Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội.  

- Dư luận tích cực của nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên, nông dân nói 

riêng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.  

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm nêu trên, trong quá trình diễn ra 

Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VIII, luôn tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong 

cán bộ, hội viên, nông dân. 

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan 

- Treo băng rôn, cờ, phướn, cổng chào, khẩu hiệu, pano, áp phích nơi diễn ra 

đại hội, trên các trục đường chính khu trung tâm tỉnh, huyện, thị, thành phố, xã, 

phường, thị trấn, trụ sở làm việc của Hội Nông dân các cấp...Trong thời gian diễn 

ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần 

thứ VIII đảm bảo cảnh quan môi trường.  

- Sử dụng Logo Đại hội đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng đại hội, 

các ấn phẩm tuyên truyền; gắn biển đăng ký công trình, các phần việc của Hội...  

- Triển lãm, trưng bày hình ảnh hoạt động và phong trào nông dân của các 

cấp Hội, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh, trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 

các địa phương tại nơi diễn ra Đại hội.  
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2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội 
- Các cấp Hội chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và xây 

dựng phóng sự trang báo giới thiệu, tuyên truyền về những cách làm hay, những 

mô hình hiệu quả, những gương cán bộ, hội viên, nông dân điển hình trên các lĩnh 

vực. 

 - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, thị, thành phố, xã, 

phường, thị trấn đăng, phát thường xuyên nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của 

công chúng và dư luận xã hội về nhiệm vụ chính trị trọng đại của Hội.  

- Trang Thông tin điện tử tỉnh Hội chạy pano tuyên truyền về Đại hội đại 

biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ưu tiên 

dung lượng, thời lượng đăng tải dự thảo văn kiện Đại hội và các văn bản về đại 

hội; phản ánh kịp thời hoạt động Hội và phong trào nông dân, các hoạt động chào 

mừng đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh 

lần thứ XII và Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII. Ra số Bản tin 

nông dân số đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII. 

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và 

diễn đàn, giao lưu, đối thoại  

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội 

trong cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng về đại hội cho cán bộ, hội viên 

nông dân trong thời gian trước, trong, sau đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng và các góp ý phản biện của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân 

dân đối với công tác Hội và phong trào nông dân để nghiên cứu tiếp thu trong quá 

trình xây dựng văn kiện và tổ chức đại hội.  

- Tăng cường tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân thông 

qua tuyên dương người tốt, việc tốt, các tấm gương cán bộ, hội viên, nông dân trên 

mọi lĩnh vực.  

- Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội, gặp mặt, tọa đàm, trao đổi nhằm lấy ý kiến 

góp ý của cán bộ, hội viên, nông dân về văn kiện Đại hội các cấp và các vấn đề về 

công tác Hội và phong trào nông dân, tạo sự quan tâm ủng hộ của hội viên, nông 

dân với đại hội.  

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa tổ chức Hội, hội viên, 

nông dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành liên quan nhằm tạo sự 

quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và đóng góp những hiến kế cho công tác Hội và 

phong trào nông dân.  

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao  

- Các cấp Hội tổ chức phát động các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào 

mừng Đại hội các cấp gắn với chào mừng các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất 

nước và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -

14/10/2023); chú trọng lựa chọn tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ, các ca khúc viết về Hội bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các 

cuộc thi liên hoan tiếng hát nông dân, Chương trình “Vui cùng nhà nông”, các 

cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ...  

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với 

nông dân: Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng”, cầu lông, các trò chơi dân gian… 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh 

- Xây dựng Hướng dẫn chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp 

và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, tiến tới đại hội toàn 

quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

- Chủ động, sáng tạo triển khai các nội dung và hình thức tuyên truyền về 

Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn 

của tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả như: Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng 

phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023; Phối hợp với Báo Quảng Trị làm trang báo chào 

mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII; Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Chi 

cục Phát triển Nông thôn, Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị tổ chức chương 

trình “Vui cùng nhà nông” năm 2023. 

- Lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, nông dân vào văn kiện Đại hội Hội 

Nông dân các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, văn 

kiện đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

- Cập nhật các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền về Đại hội Hội 

Nông dân các cấp; kịp thời đăng tải các thông tin về hoạt động công tác Hội, phong 

trào nông dân, gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực, những mô hình hay, 

cách làm kinh tế hiệu quả, các hoạt động, công trình, phần việc chào mừng Đại hội 

ở các cấp Hội trên Trang Thông tin điện tử và Bản tin nông dân của Hội. 

- Trưng bày, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh tại 

nơi tổ chức đại hội. 

- Biểu dương, tôn vinh nông dân điển hình trong phong trào nông dân thi 

đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 

vững.  

- Tiểu ban tuyên truyền đại hội xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền Đại 

hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII cụ thể, phân công trách nhiệm và phối 

hợp các Ban, bộ phận thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo tiến độ, chất 

lượng. 

2. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Hướng dẫn của tỉnh Hội cụ thể hoá thành kế hoạch để chỉ đạo các cơ sở 

Hội triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ các nội dung tuyên truyền về 

Đại hội Hội Nông dân các cấp và đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo; phối hợp có hiệu quả với cán bộ, chuyên 

viên được tỉnh Hội phân công chỉ đạo trên địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình tư 

tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân trước, trong, sau khi diễn ra 

Đại hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

Việc triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại 

hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 

nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng góp phần thành công của đại hội. Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, 
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thị xã, thành phố; các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh nghiêm túc 

thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các huyện, thị xã, 

thành phố tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền Đại hội sau 

mỗi đợt, gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội) theo địa chỉ Email: 

banxaydunghoihndqt@gmail.com để tổng hợp kết quả chung theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
-Ban Tuyên giáo TƯ Hội; 

-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

-Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

-Thường trực tỉnh Hội;  

-Hội ND các huyện, thị xã, TP; 

-Lưu VP, Ban XDH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ  ỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

mailto:banxaydunghoihndqt@gmail.com
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1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.  

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.  

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  

5. Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Quảng Trị thi đua lập thành tích chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

2023 – 2028.  

6. Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là 

trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.  

7. Xây dựng Hội Nông dân Quảng Trị xứng đáng vai trò trung tâm và nòng 

cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.  

8. Nông dân Quảng Trị phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và 

phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh”.  

9. Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Trị quyết tâm thực hiện tốt việc “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

10. Cán bộ, hội viên, nông dân Quảng Trị quyết tâm thực hiện phát triển 

nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.  

…………… 

 

MẪU MAKE  ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆ  NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỜ 

ĐẢNG 

CỜ TỔ 

QUỐC LO GO HỘI NDVN 

 

 

TƯỢNG BÁC 

ĐẠI HỘI 

ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN… 

LẦN THỨ…., NHIỆM KỲ 2023 – 2028 

….., ngày…..tháng…..năm 2023 
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