
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/BTV-TGCSLP 

V/v tập trung công tác tuyên truyền Đại hội  

đại biểu PNTQ lần thứ XIII 

Nam Định, ngày 24 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 6551/ĐCT-TG ngày 13/12/2021 về việc tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Công 

văn số 6683/ĐCT-TG ngày 17/01/2022 về việc gửi nội dung và các mẫu thiết kế 

băng rôn, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền, chạy chữ về Đại hội đại biểu PNTQ lần 

thứ XIII. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 dự 

kiến sẽ diễn ra từ ngày 9-11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan 

trọng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước. Để công tác tuyên truyền 

Đại hội đạt kết quả tốt, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường vụ Hội 

LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Hướng dẫn, vận động tổ chức cho các tầng lớp phụ nữ đóng góp ý kiến vào 

dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (theo 

đường link https://phunuvietnam.vn/moi-gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-

dai-bieu-phu-nu-toan-quoc-lan-thu-xiii-20220118220300124.htm hoặc website Hội 

LHPN tỉnh phunu.namdinh.gov.vn). Mỗi huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc có ít 

nhất 01 ý kiến đóng góp gửi về Hội LHPN tỉnh qua Ban Tuyên giáo - chính sách 

luật pháp trước ngày 10/02/2022 để tổng hợp gửi TW Hội LHPN Việt Nam, trong 

đó tập trung vào đề xuất phương hướng, giải pháp của hoạt động Hội và phong trào 

phụ nữ trong nhiệm kỳ mới. 

2. Tổng hợp lựa chọn các sản phẩm truyền thông, đặc biệt là các gương điển 

hình, các tham luận bằng clip tiêu biểu từ Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để phục 

vụ công tác tuyên truyền Đại hội trên cổng thông tin điện tử của TW Hội LHPN Việt 

Nam. 

3. Đăng ký mua ấn phẩm đặc biệt của Báo Phụ nữ Việt Nam chào mừng Đại 

hội để tuyên truyền sâu rộng tại địa phương1. Ấn phẩm gồm 48 trang, in 4 màu, kích 

thước 28,5cm x 41cm, có giá bán dự kiến 55.000đ/tờ. 

 
1 Liên hệ đặt báo qua đ/c Phí Quốc Thuyên – Phó Tổng biên tập. Điện thoại: 0913345495 
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4. Thực hiện việc treo băng rôn, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền, chạy chữ trên 

bảng điện tử tại các trụ sở làm việc của cơ quan Hội LHPN các cấp địa phương. Phối 

hợp với các ngành, Đài phát thanh truyền hình của huyện, thành phố, đài truyền 

thanh các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII. Riêng Hội LHPN thành phố Nam Định phối hợp để chạy chữ/chiếu trailer 

Đại hội trên màn hình LED ở các trục đường trung tâm, cửa ngõ thành phố. 

Thời gian: 10 ngày trước Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

- Nội dung khẩu hiệu: 

+ Tuyên truyền trên đường phố: Lựa chọn các khẩu hiệu trong phụ lục đính kèm. 

+ Khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ 

toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027! 

- Về mẫu thiết kế băng rôn, phướn: theo đường link 

https://bitly.com.vn/tx71yx (trong đường link gồm các thiết kế mẫu theo định dạng 

file ảnh JPG và file đồ họa vector AI. Các đơn vị có thể thiết kế, chèn các khẩu hiệu 

khác nhau theo các file thiết kế mẫu). 

 Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn 

vị trực thuộc chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên 

quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 

lần thứ XIII hiệu quả, thiết thực./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT-TG-CSLP. 
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- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII! 

- Phụ nữ Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn 

quốc lần thứ XIII! 

- Phụ nữ Việt Nam giữ trọn niềm tin theo Đảng! 

- Phụ nữ Việt Nam thi đua lập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh! 

- Phụ nữ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh! 

- Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam! 

- Tự hào phụ nữ Việt Nam! 

- Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái! 

- Tiên phong hành động vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ! 

- Hội LHPN Việt Nam Đoàn kết, Nhân văn, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển! 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của phụ nữ! 
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