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Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân Việt Nam 
lần thứ VII và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh 

gương mẫu” lần thứ VI 
 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày  03  tháng 12 năm 2018 

           Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở         
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 20/11/2018 về truyên truyền 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 
2023) và Công văn số 1711-CV/BTGTU, ngày 20/11/2018 về tuyên truyền Đại 
hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng các 
nội dung sau: 

1. Triển khai tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt 
Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 13/12/2018 tại 
Thủ đô Hà Nội) theo Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU, ngày 20/11/2018 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương  
phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn (có gửi kèm theo)(1). 

2. Tuyên truyền về Đại hội (Hội nghị) thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 
lần thứ VI ở các cấp (được tổ chức trong năm 2019). Đối với các cơ quan, đơn vị 
có tổ chức Hội Cựu chiến binh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở Hội mình 
tổ chức tốt Đại hội (Hội nghị) thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm đúng tiến độ gắn với các hoạt động thiết 
thực chào mừng các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Hội. Chú 
trọng tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh giữ vững phẩm chất, đạo 
đức, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu 
nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai./. 

Nơi nhận:                                                       
- Như trên,                        
- Thường trực Đảng ủy,     (qua mạng)   
- Hội CCB Khối, 
- Lưu VP, TG-DV. (Th-2b)                                                     

 
 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

Phạm Thị Tố Loan 

 

                                                           
(1) Các văn bản trên được đăng tải trên Website Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, địa chỉ: http://dukccq.binhthuan.gov.vn/Tài 

liệu/Văn bản ban hành/Công văn. 
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