
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:             /BDT-TTPL 
 

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến chính sách 

pháp luật về Bình đẳng giới vùng 

dân tộc thiểu số năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Trà Vinh, ngày         tháng  7  năm 2020 

 

 

    

 

    Kính gửi:   

- Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh; 

- Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc. 
     
 
 

 Thực hiện Công văn số 1912/UBND-KGVX ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2020.   

Để kịp thời tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền mô hình điểm tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. 
 

Ban Dân tộc tỉnh trân trọng kính mời báo cáo viên Sở Tư pháp tham gia tuyên 

truyền nội dung Luật Hôn nhân và gia đình, thời gian vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 

28/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc tạo điều kiện về Hội trường tổ chức Hội 

nghị đảm bảo âm thanh, ánh sáng, bàn, ghế đủ số lượng đại biểu dự Hội nghị (120 đại 

biểu). 
 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong sự quan tâm phối hợp của Sở Tư pháp và Ủy ban 

nhân dân xã Đa Lộc để tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp./.  
 

 
Nơi nhận: 

-Như trên;   

-Phòng Dân tộc huyện Châu Thành; 

-Ban lãnh đạo, VP; 

- Lưu: VT, TTPL. 

 

        KT.TRƯỞNG BAN 

        PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

        Kiên Banh 
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