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KIn/i iri: Ban Thirrng vy Hi Nông dn các huyn, thành phô.

Thirc hin K hoch s6 1237-KHIBDVTW, ngày 12/10/2017 cüa Ban Dan
4n Trung uang v t chrc Cuc thi báo chI vit v thm guo'ng "Dan vn khéo" giai
domn 2017-2020; Can ci'r cong van s 179-CV/BDVTU, ngày 12/4/2018 cüa Ban
Dan 4n Tinh üy v "Triên khai cuc thi báo chI vit v tm gucing "Dan vn khéo"
D cuc thi có sirc Ian tOa, phát huy trách nhim cüa can b, hi viên nông
dan và các thng lop nhân dan, ton vinh nhung thm guong "Dan v.n khéo" giai don
2017-2020. Ban Thtrong v1i Hi Nông dan tinh d nghj các huyn, thành Hi quan
tam triên khai mOt so ni dung sau:
1. Tuyên truyn sâu rng dn can b, hi viên nông dan và các tng lOp nhân
dan v k' nim 70 Ngày chü tjch H ChI Minh vit tác phm "Dan van"
(15/10/1949 — 15/10/2019), huong dn kS' nim 90 näm ngày truyn thng cong tác
Dan 4n cüa Dãng (15/10/1930 - 15/10/2020). Dông thii tuyên truyên v miic dIch,
nghia và tm quan tr9ng cia cuc thi.
nhân dan tIch
2. To chrc 4n dng can b, hi viên nông dan và các thng lop
circ huong irng và tham gia cuc thi.
http://
3. Truy cap, tim hiêu k hoch và th 1 cuc thi trên cng thông tin
hoinongdan namdinh.Org.Vfl Các bài dir thi giri v Tip chI Dan van, Ban Dan 4n
Ha Nç5i hoc Eniail.
Trung i.rong theo dja chi (Sá 105B Quán Thánh - Ba DInh Danvankheogmail. coin).
4. Thii gian nhn bài dv thi cv th: Näm 2018 (ti'r ngày 15/10/2017 dn
10/9/2018); Näm 2019 (tü ngày 11/9/2018 dn 10/9/2019); Näm 2020 (t11 ngây
11/9/2019 dn 31/8/2020).
Hi Nông dan các huyn, thành ph thirc hin các ni dung trên, trong qua
trInh trin khai có gi vuâng mc, cn trao di, phãn ánh v tinh Hi (qua Ban Tuyên
hun) d dugc giãi dáp./'
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