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nhiérn kj> 2018-2023
K,'nh gfri:

Ban Thu'ông vi Hi Nông (Ian các huyn, thành pIi

D gii thiu nhg kt qua n& bt v ho?t dng cong tác Hi và phong trào nông
dan cüa các cp Hi trong tinh 5 näm (2013-20 18) tti Di hi dai biu Hi NOng dan tinh
Nam Dlnh thn thir X, nhirn k' 2018-2023. Ban Thix&ng vv Hi Nông dan tinh yêu cu
Ban TInxèng v11 Hi NOng dan các huyn, thành Hi hra chçn và gi tü 08-10 hinh ânh
tiôu biêu cüa doi vi rnInh trong giai don tr (2013-2018) v tinh Hi vi chü d nôi dung
ành nhu sau:
1. Anh các dng chI länh do Dáng và Nhà nróc, lânh do Trung lxo'ng Hi, tinh
Hi v thäm các mô hInh nông dan san xu.t giôi Va lam vic vói Hi NOng dan dja
phuo'ng.
2. Anh v Hi Nông dan to chirc tuyên truyên, cô dng.
3. Aiih v các phong trào thi dua cCia Hi.
4. Anh can b, hi viên nông dan và t chirc Hi tham gia xây dimg nông thôn
mói; Xây drng gia cimnh nông dan van hoá, lang van hoá (cci si h tAng nông thôn).
5. AnE th hin th nitnh, tim näng các da phrcng nhjx:
- Lang nghé (chi'i dn các dr an cüa Hi vói phát trin lang ngh); Trang tri;
Kinh t bin; Cay, con dtc san.
6. Anh v phong trào nông dan tharn gia dam bão an ninh qu6c phàng.
7. Anh ye phong trào van hoá van ngh, th dc the thao và các cuc thi cUa Hi to
chrc.
Yêu cAu: ânh khOng ëp plastic, ãnh rö net, Co chi thIch rö rang, Co the gOi qua file.
KIch tliu'ó'c änh: 25cm x 35cm
Ban Thtr&ng vii Hi Nông dan tnh dê nghj các huyn, thành Hi khAn trung ch9n
19c ành us lieu dam bào theo yêu cAu ni dung cOng van vã gcri v Hi Nông dan tinh
(qua Ban Tuyên hun hoc email: hoinongdanilnhnanzdinIiainaiI.corn, ch?im ni,I
vào ngày 15/7/2O18./.
Ncri nhdn:
- Thumg trrc tinh Hi (dê BC);
- Nhix kInh gi'ri;
- Cc ban chuyên mon tinh Hi
- Webstie tinh Hi
- Lni VP, Tuyên huân;

T/M BAN THU'NG VV
Y-- FCJ TCH

