
 1 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤNỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ  

 

Số: 100/CV-VP 
V/v đề cử xét trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 16 tháng 5  năm 2022 

 

  Kính gửi:  - Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố 

           - Các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện công văn số 03/CV- HĐQLQ ngày 29/4/2022 của Hội đồng quản lý 

quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt nam và văn bản số 223/UBND-VP7 ngày 06/5/2022 

của UBND tỉnh Nam Định về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 

năm 2022; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh gửi Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn 

vị trực thuộc công văn 03/CV-HĐQLQ, thông tin chung về giải thưởng phụ nữ Việt 

Nam. Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố và các 

đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1- Căn cứ vào nội dung tại công văn số 03/CV- HĐQLQ ngày 29/4/2022 về việc 

đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 (gửi kèm); tiêu chuẩn xét 

chọn giải thưởng cho tập thể và cá nhân, phát hiện và giới thiệu những đển hình phụ 

nữ trực tiếp tham gia lao động sản xuất trên tất cả các lĩnh vực để đề cử xét trao tặng 

giải thưởng phụ nữ Việt Nam. 

2- Đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn 

điển hình của đơn vị, địa phương và làm các thủ tục, quy trình đề nghị xét chọn trao 

giải thưởng. Để Hội LHPN tỉnh làm các thủ tục trình Hội đồng thi đua khen thưởng 

tỉnh thẩm định  và đề cử với Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam 

xét khen thưởng. Hồ sơ xét đề nghị trao tặng giải thưởng gửi về Hội LHPN tỉnh trước 

ngày 10/6/2022. (Nếu quá thời gian trên đơn vị nào không gửi hồ sơ coi như không có 

điển hình đề nghị xét tặng giải thưởng)./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Lưu VT 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 

 


		2022-05-16T16:30:46+0700
	Việt Nam
	Lê Thị Thúy Nhài<lethithuynhai.hpn@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




