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GIẤY MỜI  

Tham dự Lễ trao giải Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới 

và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2887/KH-SGDĐT ngày 27/11/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về “Kế hoạch Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng 

giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020”, Sở Giáo dục và Đào tạo 

trân trọng kính mời quý đại biểu đến tham dự Lễ trao giải Hội thi với nội dung 

như sau: 

I. Thành phần mời 

1. Các cơ quan ban ngành: 

- Đại diện lãnh đạo, Ban tuyên giáo - nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Đại diện Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.  

2. Cơ quan báo chí: 

- Phóng viên đưa tin của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phóng viên đưa tin của Báo Ninh Thuận. 

II. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/12/2020 (Thứ ba); 

- Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (số 18 Lê Hồng Phong, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính mong quý đại biểu sắp xếp thời gian đến tham 

dự để buổi khai mạc và bế mạc hội thi thành công tốt tốt đẹp. 

Trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Website Sở GDĐT;  

- Lưu: VT; BVSTBPN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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