
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 
 

Số:         /CV-VSTBPN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

V/v báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, 

công tác bình đẳng giới năm 2022, 

 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

        Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

 

 
 

                              Kính gửi:  

                                           - Ban VSTBPN các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                  

              - Ban VSTBPN các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện văn bản số 25/UBQG-VP ngày 15/11/2022 của Ủy ban Quốc 

gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc báo cáo tổng kết năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023; Kế hoạch công tác bình đẳng giới 

và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 

và UBND tỉnh Ninh Bình về hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng 

giới năm 2022, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố Báo cáo quả hoạt động vì 

sự tiến bộ phụ nữ, công tác Bình đẳng giới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 (theo đề cương đính kèm) gửi về Thường trực Ban VSTBPN tỉnh Ninh 

Bình (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời qua địa chỉ email: 

binhdanggioi.nb@gmail.com) trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp báo cáo theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:                                   
- Như trên;   

- Đ/c Tống Quang Thìn, PCT UBND tỉnh, 

Trưởng Ban VSTBPN tỉnh (để B/c); 

- Lưu VT; VSTBPN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 (Đã ký) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TB&XH              

Lâm Xuân Phương 
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