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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH. TỈNH AN GIANG 

* 

Số:          -CV/HNDT 
V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm  

 “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

 

 

Kính gửi:  - Hội Nông dân huyện, thị, thành 

    - Phòng, ban, Trung tâm trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 1442-CV/HNDTW ngày 25/3/2020 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. 

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng tham gia của đông 

đảo cán bộ, hội viên, nông dân đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và ngành 

Tuyên giáo nói riêng. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội 

Nông dân huyện, thị, thành và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông 

dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao 

nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về quá trình lịch sử xây dựng và phát triển; về vị 

trí, vai trò quan trọng của ngành Tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn cách mạng 

hiện nay. Tuyên tuyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh sâu rộng trong hệ thống Hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 

đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phản 

bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm của cán bộ, hội viên, 

nông dân để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương 

thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. 

2. Phổ biến đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tổ chức và Thể lệ của Cuộc 

thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” để cán bộ, hội 

viên, nông dân trong cơ quan, đơn vị và địa phương nắm rõ; Đồng thời, tạo điều kiện 

để cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi; xem đây là một trong những việc 

làm thiết thực của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. 

3. Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch đăng tải các bài 

viết tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; đang tải 

toàn văn Thể lệ Cuộc thi và tạo đường link liên kết với Cuộc thi trên mạng VCNET; 

thường xuyên cập nhật đăng tải các thông tin về Cuộc thi. 

- Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên các Website tại địa chỉ: 

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-

tuyen-giao-cua-dang-127148 

http://hoinongdanag.org.vn 

http://tuyengiao.vn/tu-lieu/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-127148
http://tuyengiao.vn/tu-lieu/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-127148
http://hoinongdanag.org.vn/
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- Cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thi trắc trên Website tại địa chỉ: 

https://vcnet.vn/contest2020#  

Rất mong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, thị, thành và lãnh đạo các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai tuyên truyền và tham gia. Đồng 

thời nắm tình hình cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi và có các biện pháp 

động viên khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia và đạt 

giải của Cuộc thi. Báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua 

Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TW HND Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thường trực HND tỉnh;  

- Lưu: VT, Ban Tuyên giáo. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Nhiên 
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