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- Die Tru&ng ban VI sr tin bO ci.ia ph nr các B, ngành TW
- Die Tnr&ng ban VI sir tin b ciza phi,i nU các tinh, thành ph

020 là näm din ra Di hi Dãng các cAp, tin dn Di hi Dáng toàn
quc lAn th )UII; cüng là näm Hi Lien hip Ph nr Vit Nam k nim 90 näm
thàrth ltp. Trãi qua ijch sC 90 narn truing thành và phát trin, di.thi s quari tarn, ch!
do cüa Dãng và Nhà nuóc, H)i Lien hip Ph nQ Vit Nam dà và dang vn dng
các tAng lap phii nU tharn gia dóng gop tIch circ vão sr nghip bào v, xây dtrng dAt
nuàc, 1p thãnh tIch chào mt'rng Di hii Dáng các cAp và qua do thüc dAy sir tin b,
bInh dAng và phát trin cüa phi nct Vit Nam.
H.thng dn k' nim 90 näm thãnh Ip }Ii Lien hip Phii n Vit Narn và
Ngãy Ph n Vit Narn (20/10/2020) Va Dui hçi Dâng toàn quc lAn thtr XIII, Doàn
Chü tjch TW HQi LI-IPN Vit Narn kInh d nghj Ban Vi sij tin b cUa phi nQ các
B, ngành Trung uong, các tinh, thành ph treo bang ron, khAu hiu chào ithng tai
cng cct quan, don vj, a các vj trI phü hcp.
- NOi dung khAu hiu: "Chào rnIrng 90 nãm thành 1p IIi Lien hip Phi
nil' Vit Nam Va Ngày Phtz nfr Vit Nam 20/10/2020".
- Thai gian: Tir ngày 10/10- 20/10/2020.
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No'i n/ia,::

- Nhu kInh gCri;
- Lisu Vi, 1G.
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