
             

                                      

  Kính gửi: Các chị Ủy viên BCH Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

                               

 Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-BTV ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ 

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ thành 

phố Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN TP 

Đà Nẵng dự kiến tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến lần thứ nhất dự thảo Báo cáo 

chính trị Đại hội phụ nữ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021-2026, vào ngày 16/4/2021.  

 Để chuẩn bị tốt nội dung cho Hội thảo, Tiểu ban nội dung chuẩn bị Đại hội 

của Hội LHPN thành phố gửi kèm dự thảo (qua địa chỉ mail của các đơn vị, các ủy 

viên BCH Hội LHPN TP khóa XIII) và đề nghị các Ủy viên BCH nghiên cứu, tham 

gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 1). 

 Các ý kiến tham gia góp ý vui lòng gửi về Tiểu ban Nội dung chuẩn bị Đại 

hội lần thứ XIV của Hội LHPN TP Đà Nẵng, trước ngày 15/4/2021 và file mềm 

gửi về địa chỉ email: hanhltm8@danang.gov.vn, đồng thời chuẩn bị ý kiến tham 

gia đóng góp cụ thể tại Hội thảo.  

        Trân trọng! 

 

  

  

 

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

BAN THƯỜNG VỤ 
    

Số: 1444/BTV-TGCSPL 
V/v tham gia đóng góp ý kiến lần thứ nhất 

dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ 

TPĐN lần thứ XIV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

            Đà Nẵng, ngày  06 tháng 4 năm 2021 

TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                           

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Thành viên Tiểu ban nội dung ĐH; 

- Lưu: VT. 
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