
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

 BAN THƯỜNG VỤ 
 

Số:101/BTV-TGCSLP 

 Mời dự Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh 

lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Nam Định, ngày 18 tháng 5 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc;  

  Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội LHPN 

tỉnh; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại 

hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. 

 - Thời gian: 01 ngày, Khai mạc từ 7h30, ngày 24/5/2022 (Thứ ba). 

 - Địa điểm:    Hội trường Tầng 3, Hội LHPN tỉnh Nam Định 

   Số 70 Trần Phú, thành phố Nam Định 

- Thành phần mời  dự:  

+ Hội LHPN tỉnh: Thường trực, Ban Thường vụ và cán bộ chuyên trách;  

+ Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc: Đ/c Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch; đồng chí phụ trách Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh. 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí về dự hội 

nghị đầy đủ, đúng giờ và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

 (Ban Tổ chức hội nghị bố trí cơm trưa mời các đại biểu. Về tài liệu đã gửi 

qua email các đơn vị; trân trọng đề nghị các đồng chí nghiên cứu và có ý kiến 

tham gia thảo luận tại hội nghị. Trường hợp các đồng chí vắng mặt đề nghị thông 

tin cho Ban tổ chức hội nghị (qua đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo - CSLP Hội LHPN 

tỉnh) để nắm bắt và chuẩn bị chu đáo nội dung cho hội nghị)./. 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trần Thị Định 
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