
 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN THƯỜNG VỤ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 1369/BTV-TGCSPL      Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

    V/v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 

   80 năm Ngày Bác Hồ về nước 

 

Kính gửi:   

 - Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

  

Căn cứ Công văn số 138-CV/BTGTU, ngày 18/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc “Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm 

Ngày Bác Hồ về nước”, để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong các cấp Hội 

phụ nữ thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng gửi “Đề 

cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)” do Ban Tuyên giáo Trung 

ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn. 

Tài liệu được đăng tải trên Website: http://www.phunudanang.org.vn, 

mục Tư liệu  Tài liệu hoạt động Hội. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Hội LHPN các quận/huyện và các đơn 

vị trực thuộc, đơn vị thành viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố 

quan tâm chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm tạo sự thống 

nhất cao về tư tưởng trong cán bộ, HVPN; đồng thời phản ánh kết quả trong báo 

cáo các kỳ giao ban hàng tháng./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo - Chính sách Pháp luật; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Huyền 

 

 

 

Đỗ Thị Kim Lĩnh 
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