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So 4M-CV/HN1DT
V/v tham gia giái bong chuyn "BOng ha yang"
tinh Nam Djnh lan thz'r I - Czp Agribank

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Doe lap - Ttr do - Hanh phile
Nam Dinh, ngày 05thcng 6 näm 2018

KInh gui: Ban Thuô'ng v1i Hi Nông dan các huyn, thành phô
Thirc hin Kê hoich s 1 52-K}ILN/HNDT-SVHTTDL, ngày 22/5/2018 giüa
Hi Nông dan tinh và Si Van hóa, th thao & du ljch tinh Nam Djnh v phM hcrp t
chüc giâi bong chuyên "Bong lüa yang" tinh Nam Djnh 1n thr I - Cup Argribank
näm 2018.
D giái d.0 có sirc lan tóa, thirc sir là san choi bô ich nh.rn dng viên dông dâo
can b, hi viên, nông dan tIch circ tham gia tp 1uyn th diic, th thao dáp irng nhu
cu vui chai giãi tn lành mnh, xây dirng däi sang van hóa tinh tMn, nâng cao sirc
khôe cho nông dan; Dông thi là mt hot dng thi& thrc cña các cp Hi chào
müng Di hi di biu Hi Nông dan tinh 1&n thir X nhim kS' 2018-2023, Ban
Thurng vii Hi Nông dan tinh yêu cu các huyn, thành ph thirc hin tt mt s nôi
dung sau:
1. Tuyên truyn sâu rng dn can b, hi viên nông dan và các tang ló'p nhân
dan v mic dIch, nghia và thm quan tr9ng cüa giâi dâu.
2. Chü tn, phôi hp vâi phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa - The
thao các huyn, thành ph6 xây drng k hoch, báo cáo vOi ThuO'ng trçrc huyn üy, Lanh
dto UBND v chü truung, to diu kin v kinh phi cho di tuyn tham gia thi du.
3. Lira ch9n vn dng viên thành 1p di tuyên và to chirc 1uyn tp theo quy djnh
và th l cüa Ban t chirc. Dng thôi däng k tham gia giãi gt1ri v Hi Nông dan tinh
(Qua Ban Tuyên hun) chrn nh.t dn ngày 15/7/2018.
4. Truy cp và tim hiu th 1 cuc thi trên trang thông tin din tü
http://hoinongdannarndinh.org.vn.
Ban Thung vv Hi Nông dan tinh yêu câu các huyn, thânh ph khn truang
thirc hin các ni dung trên. Trong qua trInh triên khai, cn trao di, phán ánh v Tinh
Hi (qua Ban Tuyên hun) d duc giái diáp.//
Nai nhán:
- Thtr?ng trirc tinh I-Ji (dê BC);
- Nhii kInh gfri;
- Các ban chuyên mon tinh Hi
- Webstie tinh Hôi
- Luu VP, Tuyên huân;
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