
 

            Kính gửi: 

                                                    - Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;   

                                                    - Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

                                                    - UBND các xã, thị trấn. 

                                                             

Thực hiện Kế hoạch số 1007/KH-UBND, ngày 26/3/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” 

năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án (đính kèm theo Công văn này). 

 Để có cơ sở chỉ đạo thực hiện, UBND huyện Hàm Tân gửi nội dung dự 

thảo Kế hoạch đến UBMTTQVN huyện; các đoàn thể chính trị- xã hội huyện;  

các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn xem và tham 

gia ý kiến góp ý. Nội dung góp ý gửi về UBND huyện (thông qua Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện) bằng văn bản trước ngày 15/4/2021. Sau thời gian trên UBND 

huyện không nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương xem 

như đã thống nhất với dự thảo trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hội LHPN huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu VT, Trang. 
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Nguyễn Phúc Hoàn 

  

 

                   

 

     

 

              

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:  976/UBND-TH          Hàm Tân, ngày  08  tháng 4 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo kế hoạch  

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ 

nữ tham gia giải quyết các vấn 

đề xã hội liên quan đến phụ nữ” 

năm 2021.  
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