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V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội 

Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 4   tháng 6 năm 2018 

   

                      

                  Kính gửi:   Trung tâm Văn hoá - TTTT&DL huyện.                
                                              

Để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tháng cao điểm tuyên truyền về Bảo hiểm y tế, phòng 

Văn hóa &TT huyện chỉ đạo nội dung công tác tuyên truyền cụ thể như sau: 

         1. Trung tâm Văn hoá, TTTT&DL huyện lên khẩu hiệu tuyên truyền Đại 

hội đại biểu Hội Nông dân huyện Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 

tháng cao điểm tuyên truyền về Bảo hiểm y tế tại cổng chào điện tử huyện.  

         2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện 

Can Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023! 

- Nông dân Can Lộc thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh! 

  - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã 

hội! 

 - Mọi người, mọi nhà hãy tham gia Bảo hiểm y tế để được chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe! 
 

 

3. Thời gian tổ chức tuyên truyền: Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 

30/6/2018. 
 

Nhận được công văn, yêu cầu Trung tâm Văn hoá - TT&DL huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND, UBND (để B/C); 

- Ban tuyên giao HU; 

- Lưu: VH. 
Gửi VB giấy + điện tử 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

( đã ký) 

 

Trần Đình Hùng 
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