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Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình 

Dương 

20/01/2021 

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN tỉnh Bình 

Dương tổ chức giao lưu nữ lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tại huyện 

Phú Giáo. 

 Các đại biểu tham quan tượng đài Chiến thắng - huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Hoạt động nhằm tạo cơ hội để các cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý gặp gỡ, giao lưu, trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết hơn; đồng thời để biểu dương, tôn vinh những cống 
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hiến, đóng góp của nữ cán bộ, tạo động lực, tinh thần để chị em không ngừng rèn luyện, 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. 

Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao 

sáng kiến của Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức thành công chương trình giao lưu; 

ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong thời gian 

qua; Đồng thời mong muốn các chị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách 

nhiệm và tâm huyết để cống hiến, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh. 

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà tri ân các đồng chí nữ Ban chấp hành khóa X không 

tái cử Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa XI. Các đại biểu cũng đến tham quan Nhà truyền 

thống huyện Phú Giáo, đài tưởng niệm Chiến Thắng Phước Thành; Tham quan các di 

tích lịch sử tại địa phương; Giao lưu với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 429 và tham quan 

trang trại Chiến Thắng. 

Bình Dương 
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