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Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2018) và 08 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2018), nhằm
nâng cao hiệu quả đối với hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà”, sáng 19/10/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
đã tổ chức buổi họp mặt với sự tham gia của đông đảo công chức, viên chức nữ Nhà trường.

Tại buổi họp mặt, công chức, viên chức đã được ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; được nghe báo cáo tuyên truyền về
Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Nhân buổi họp mặt, Công đoàn Trường cũng đã tổng kết,
biểu dương các cá nhân đã đạt thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm
2018.

Buổi họp mặt đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần lao động sáng
tạo của người phụ nữ Việt Nam; phát huy vai trò tích cực hơn nữa của công đoàn viên nữ đối với
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nâng cao vị thế của người phụ nữ trên mọi
lĩnh vực trong cuộc sống; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ nhằm thể hiện rõ vị
trí, vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ./.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:
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(Đ/c Nguyễn Hương Quế - Trưởng Ban nữ công – Ôn lại lịch sử, ý nghĩa ngày 20/10)

(Đ/c Đàm Xuân Tùng – Phó Hiệu trưởng – phát biểu tại buổi họp mặt)

(Đ/c Đặng Văn Lợi – Chủ tịch Công đoàn – chụp ảnh cùng các nữ viên chức đạt thành tích
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018)

Dương Thị Hoàn
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