
 
 

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện. 

----- 

 

Thực hiện Công văn số 2624-CV/HNDTW ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động 

CBHVND hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị Ban thường vụ Hội Nông 

dân các quận, huyện tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, 

tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân”, diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021. 

2. Phát động trong cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố tham gia Cuộc thi 

trực tuyến tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập chuyên 

mục cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng 

Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố 

Cần Thơ (https://hoinongdan.cantho.gov.vn). 

Nhận được công văn này, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện 

tổ chức thực hiện theo nội dung trên. 
 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HỘI NÔNG DÂN TP CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*  

Số 673 – CV/HNDT 
Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi  

trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 

trong hệ thống Hội 

 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 4 năm 2021 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Thường trực HND TPCT, 

- Lưu VT, BXDH. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Châu Nhân 
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