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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH. TỈNH AN GIANG 

* 

Số: 621 - CV/HNDT 
V/v tham gia đóng góp ý kiến 

 các dự thảo văn kiện trình Đại hội 

 đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội 

 đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Hội Nông dân huyện, thị, thành; 

- Các phòng, ban, Trung tâm trực thuộc; 

- Hội Nông dân xã, phường, thị trấn; 
     

 Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTU ngày 25/02/2020 của Văn phòng 

Tỉnh ủy An Giang về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị Hội Nông dân huyện, thị, thành; các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý 

kiến toàn thể đảng viên, hội viên, nông dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

1. Các cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia góp ý bằng văn bản và tổ chức tiến 

hành lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến của đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ. Tài liệu 

góp ý được gửi kèm và phân bổ như sau:  

- Hội Nông dân huyện, thị, thành: 02 quyển/đơn vị. 

- Hội Nông dân xã, phường, thị trấn: 01 quyển/đơn vị. 

- Đảng viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh: 01 quyển/người. 

2. Ý kiến góp ý đảng viên, hội viên, nông dân và bản tổng hợp ý kiến góp ý 

của các đơn vị vui lòng gửi về Ban Tuyên giáo – Hội Nông dân tỉnh (hoặc qua địa 

chỉ email bantghndag@gmail.com) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp báo cáo 

Tỉnh ủy./. 

Gửi đính kèm Hướng dẫn số 03-HD/VPTU ngày 25/02/2020 của Văn phòng 

Tỉnh ủy An Giang 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Ban Tuyên giáo. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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