
 

1 
 

Huyện Bắc Tân Uyên: Tổ chức chương trình  

“Ngày hội Tự hào phụ nữ Việt Nam” 

Cập nhật: 03-03-2022 | 14:06:46 

 

Sáng 3-3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức chương trình 

“Ngày hội Tự hào phụ nữ Việt Nam” huyện năm 2022 với chủ đề “Phụ nữ Bắc Tân 

Uyên đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện và tỉnh 

nhiệm kỳ 2021-2026”. 

Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phát động chủ đề năm 2022 

“Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ 

huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với ngày phụ nữ khởi nghiệp”. 

Bên cạnh đó, phát động các cơ sở hội thực hiện mô hình dân vận “Mỗi chi hội phụ nữ 

mỗi tuần một hành động nhân văn xây dựng nét đẹp nếp sống văn minh”;  trao quà tặng 

của chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương hội hỗ trợ...  

 

 
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao tặng cây xanh cho cơ sở hội thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở hội - 

một công trình xanh” 

 

Tại ngày hội còn tuyên dương các công trình, phần việc của tập thể và cá nhân 

tiêu biểu chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và trao tặng 50 cây xanh cho cơ 

sở hội thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở hội - một công trình xanh” với chủ đề “Phụ nữ 

vun trồng tương lai - Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng người”. 
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Trong chương trình ngày hội còn diễn ra hội thi “Cán bộ hội đổi mới, sáng tạo thực 

hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp” nhiệm kỳ 2021-2026 và 

hội thi “Phụ nữ Bắc Tân Uyên tôn vinh nét đẹp áo dài Việt” năm 2022 

Như Ý 
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