Nhân dp k nim 108 nm Ngày Quôc tê phu n 8/3 va 1978 nm Ngay Khi nghia Hai Ba Trng, sáng
ngày 8/3/2018, lãnh o Huyên uy - HND – UBND - UBMTTQVN huyên Hoa Vang do ng chí Trân Vn
Trng – Thanh uy viên, Bi th Huyên uy làm trng oàn ã n thm, tng hoa va chúc mng i ng cán b, hi
viên Hi Liên hip ph n huyên Hoa Vang.

ng chí Trn Vn Trng - Bí th Huyn y tng hoa chúc mng

Phát biu chúc mng cán b, hi viên Hi LHPN huyn, Bí th Huyn y Trân Vn Trng ánh giá cao kt qu hot
ng ca Hi ph n huyn trong thi gian qua, ã góp phn quan trng trong s nghip phát trin kinh t - xã hi, an
ninh - quc phòng ca huyn nhà. ông thi mong mun trong thi gian ti cán b, hi viên ph n toàn huyn tích
cc thi ua hoàn thành tt các nhim v, dân âu phong trao thi ua trong nm 2018 va nhng nm tiêp theo.
Nhân dip nay, ông chi Bi th cung ã gi li chúc mng tt p nht và tng lng hoa ti thm cho cán b, hi viên Hi
LHPN huyn.

ng chí ng Thng - Ch tch UBND huyn tng hoa chúc mng

Thay mt Thng trc Hi LHPN huyn, ông chi Lê Thi Phng – HUV, Ch tch Hi LHPN huyên phát biu bày
t lòng cm n sâu sc vê s quan tâm ca các /c lãnh o Huyn y – HND – UBND – UBMT huyên. ây cng
là mt s ng viên có giá tr to ln v tinh thn, giúp các can bô, hôi viên phu n có thêm ng lc và nim tin
trong hot ng phong trào cua Hôi, Hôi se tip tc phát huy nhng thành qu ã t c, ng thi ngày càng sáng
to, tìm tòi nhng cách làm mi, làm hay phong trào Ph n huyn Hoà Vang ngày càng i lên.
Vn phong Hôi LHPN huyên Hoa Vang

