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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

Số            - CV/HNDT 
V/v chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thảo 

luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, HVND vào 

dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày          tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 60/VPTW ngày 17/01/2020 của văn phòng Ban Chấp 

hành Trung ương về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐĐ-HNDVN ngày 30/9/2020 của Đảng đoàn 

Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức các hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn 

kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và  Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 

28/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc công bố, thảo luận, lấy ý 

kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng,  

Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo, 

hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên 

nông dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tổng hợp ý kiến đóng 

góp theo Hướng dẫn số 60 –HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung 

ương Đảng và Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 28/9/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy (có phô to văn bản gửi kèm). 

Ngoài việc tổ chức lấy thảo luận, lấy ý kiến đóng góp, cần tập trung chỉ đạo 

công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên nông dân tích cực đóng góp ý 

kiến ý kiến vào dự thảo các văn kiện. 

Với nội dung trên, Hội Nông dân các huyện, thành phố tổng hợp các ý kiến 

đóng góp và gửi về Hội Nông dân tỉnh trước ngày 10/11/2020./. 

 

Nơi nhận 
Gửi bản điện tử  

- TT HND tỉnh; 

- Như kính gửi (T/ hiện); 

- Các đ.vị thuộc  HND tỉnh BK (T/hiện); 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Văn Sạch 
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