
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND     Ngọc Hồi, ngày    tháng    năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới 
 và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 

  

       Kính gửi: 
 

 
- Thường trực Huyện ủy;  
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 
- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan ngành dọc; lực lượng vũ trang đóng 
chân trên địa bàn huyện; 

 - Lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
huyện(1); 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các 
xã, thị trấn; cán bộ làm công tác bình đẳng giới các xã, thị 

trấn; đại diện Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3635/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 3275/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; 
Công văn số 3321/UBND-LĐTBXH ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc thay đổi thời gian Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI 

Trân trọng kính mời: Quý Lãnh đạo, đại biểu của các đơn vị đến tham dự 

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, 
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 

                                                 
(1) Các đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Phòng Y tế; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an huyện; Phòng Dân 
tộc; Văn phòng HĐND và UBND huyện. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy; Liên đoàn Lao 
động huyện; Hội Nông dân huyện; Huyện đoàn. 
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1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 07h30 phút, ngày 10/11/2022 (sáng thứ 

Năm). 

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hồi (Số 45, Đường Hai 
Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi)   

(Có Chương trình kèm theo). 

* Ghi chú: Đề nghị các đại biểu đến dự trước 10 phút để ổn định tổ chức; 

đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 
định của ngành y tế. 

Rất mong Quý vị Lãnh đạo, Quý đại biểu bố trí, sắp xếp thời gian, công việc 
đến tham dự buổi Lễ.  

Trân trọng kính mời! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- CVP, các Phó CVP; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TH.  

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng 
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CHƯƠNG TRÌNH 
Lễ phát động “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022” 

1. Thời gian: Từ 07h30’ đến 09h00’, Ngày 10/11/2022 

2. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa - Thể thao huyện Ngọc Hồi 

STT Nội dung Người thực hiện 

01 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

02 Văn nghệ chào mừng (04-05 tiết mục) Đội văn nghệ - Huyện Ngọc Hồi 

03 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

04 
Khai mạc Lễ phát động Tháng hành 

động 

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

05 

Phát biểu chỉ đạo, phát động “Tháng 

hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới 2022” 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

06 

Đại diện cấp huyện Phát biểu hưởng ứng 

“Tháng hành động vì BĐG và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới” 

Lãnh đạo UBND huyện Ngọc 

Hồi 

07 

Đại diện cho 102 xã, phường, thị trấn, 
phát biểu hưởng ứng “Tháng hành động 

vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ 
sở giới” 

UBND thị trấn Plei Kần huyện 

Ngọc Hồi 

08 Kết thúc buổi lễ Ban Tổ chức 

09 
Xe loa đi cổ động, tuyên truyền theo nội 
dung đĩa CD 

Huyện Ngọc Hồi 

(Trung tâm Văn hóa-Thể thao-
Du lịch và Truyền thông huyện) 
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