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Ha Nç5i, ngày.ZOtháng 10 nãm 2020
S3 -CV/DU
V/v hwóng dn ththo luqn, lOy kiên cia Nhán dan
vào dir tháo cac van kiên trInh £)ai h(5i DBTQ Ian thzXIJJ
cia Dthng

KInh gzri: Các dãng Uy, chi b trçrc thuc Bang üy B
Thirc hin Hi.ràng dn so 15 1-I-ID/BTGTW ngày 10/9/2020 cüa Ban Tuyên
giáo Trung uong ye vic cong bô, thâo lun, lay ' kiên cüa nhân dan vào dir thào
các van kin trInh Di hi dai biêu toàn quôc lan thir XIII cüaDáng, Dãng üy B
däng tái di.r thão cac van kin trInh Di hi di biêu toàn quôc lan thir XIII cüa
Dãng trên Cong thông tin din tü cüa Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn, da
chi truy cp https ://www.mard.gov.vn!Pages/cong-tac-dang. aspx.
Dãng u Bô d nghj các cp u dãng trirc thuc thrc hin nhQng ni dung sau:
1. Cong b6 dr tháo các van kin trInh Di hi di biu toàn quc 1n thr XIII
cüa Dãng trên các trang tin din tCr cüa ca quan, dan vj. I-Iithng dan các cong chirc,
vién chirc và ngu&i lao dng chixa phái là dâng viên (quân ching nhân dan) cüa co
quan, dan vj nghiên ciru và thào Iun, gop kiên toàn b ni dung hay theo trng
phân, t.p trung vào nhng van dê 1n nhij trong Hung dan so 151 -HiD/BTGTW
cOa Ban Tuyên giáo Trung uang dtxcic güi kern.
2. Dan vj tiêp nhn và th?y1 gian gop :
- Vic to chüc tháo lun, lay kin dóng gop cüa quân chüng nhân dan vào
dir tháo các van kin trInh D?i hi XIII cüa Dâng duçic tiên hành tir ngày
20/10/2020 den hêt ngày 05/11/2020. Các cap u' phôi hp vOi chInh quyên dông
cap tiêp nhn thu gop kiên và xây dirng báo cáo tong hgp gri ye Ban Tuyên giáo
Dángu' Bô truâc ngày 05/11/2020; Dáng u' B xây drng báo cáo tong hqp và
gCri ye Ban Tuyên giáo Trung uang truOc ngày 13/11/2020.
- Báo Nông nghip Vit Nam tip nh.n thu g1ri trrc tip t&i dan vj; 1p báo
cáo tong hcip )2 kiên dóng gop cOa Nhân dan trên báo chI gCri ye Ban Tuyên giáo
Dáng u B và Ban Tuyên giáo Trung uang truâc ngày 13/11/2020.
D nghj các dáng Oy, chi b quan tam triên khai thirc hin./.
Nai nhân:
- Nhtr trên,

T/M BAN THIJ()NG VIJ
BI THTJ

- Ban can sir dãng B,
- Các ban và VPDUB,
-Li.ru:VT.
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