
UBND TỈNH NINH BÌNH 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 

 

Số:            /BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ninh Bình, ngày          tháng 10 năm 2020 

  
V/v treo băng rôn, khẩu hiệu  

chào mừng 90 năm thành lập  

Hội LHPN Việt Nam 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhận được Công văn số 4923/ĐCT-TG 

ngày 30/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc treo 

băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020), Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

triển khai việc treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020) tại trụ sở, đồng 

thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trên địa bàn (đối với các huyện, 

thành phố) triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, phù hợp. 

- Nội dung khẩu hiệu: “Chào mừng 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020”. 

- Thời gian: từ ngày 10/10 đến 20/10/2020. 

(Gửi kèm bản chụp Công văn số 4923/ĐCT-TG ngày 30/9/2020 của Đoàn 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)./. 

 

  

Nơi nhận:                                                   
- Như trên;  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,1A.   
      TN_VP6_128.CV                                                   

                     
                                                                                  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 
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