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GIẤY MỜI  

Về việc tham dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận động xã hội  

thực hiện Bình đẳng giới năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Dầu Tiếng về việc tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận 

động xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và truyền thông thực hiện Bình 

đẳng giới huyện Dầu Tiếng năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng kính mời quý đại biểu tham dự Lễ 

phát động chiến dịch truyền thông vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới năm 

2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời dự: 

* Cấp tỉnh: 

- Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Lãnh đạo Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bình Đẳng giới. 

* Cấp huyện:  

- Lãnh đạo huyện. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em và Bình 

đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. 

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 

- Các Đoàn thể: Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân: mỗi 

đơn vị huy động 50 người. 

* Cấp xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND. 

- Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Công chức Văn hóa – Xã hội. 

- Nhân viên phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Cộng tác viên 89 khu phố, ấp. 

* Riêng đơn vị xã Định Hiệp: 

         - Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND –UBND – UNMTTQVN. 

         - Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã, ấp. 

         - Huy động 50 hộ gia đình tham gia. 



2. Thời gian: 7 giờ 30, ngày 24/4/2019 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến. 

         Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đồng chí tham dự Lễ phát động chiến 

dịch truyền thông đầy đủ và đúng thành phần để buổi lễ thành công tốt đẹp./. 
  

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TBXH; 

-TT.HU; TT.HĐND; 

- CT, PCT; 

- Các cơ quan, phòng, ban, 

đoàn thể huyện; 

- Ban KT-XH HĐND huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP, Phú; 

- Lưu: VT. 

            TL. CHỦ TỊCH 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 


