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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

Số 1910  - CV/HNDT 
V/v trang trí khánh tiết Đại hội Hội Nông dân 

các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 02  tháng 03 năm 2018 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

Thực hiện Hướng dẫn số 458-HD/HNDT ngày 02/6/2017 của Hội Nông dân 

tỉnh về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-

2023. Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn bổ sung công tác khánh tiết Đại hội, cụ thể 

như sau: 

Mẫu MAKET Đại hội Hội Nông dân các cấp 

 

Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện, góp 

phần vào thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp./. 

 

 

Nơi nhận:  

* Gửi bản điện tử 
- Thường trực tỉnh Hội;                                

- Các Ban, đơn vị tỉnh Hội; 

- Các huyện, thành Hội; 

- Website HND tỉnh; 

- Lưu VT.       

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Quảng 
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                   MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

-  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

-  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023! 

-  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 

2023! 

-  Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông 

thôn và hội nhập quốc tế! 

-  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII! 

-  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm đưa phong trào nông dân thi 

đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển! 

- Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt 

trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới! 

- Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát 

triển bền vững vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 

văn minh! 

-  Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  

- Nông dân thi đua phát triển kinh tế để giải phóng sức sản xuất và sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực phát triển! 

- Nông dân Việt Nam hưởng ứng phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo 

hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 

……………………………………………………….. 
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MẪU MAKET ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP 
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