HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH
BAN THƯỜNG VỤ

Số: 74 /BTV-TGCSLP
V/v hưởng ứng Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến
do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐCTngày 25 tháng 03 năm 2022 của Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao trực
tuyến trong hệ thống Hội nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam
(27/3/1946- 27/3/2022), Kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022);
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
giai đoạn 2021-2030. Để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên
phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt
trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; đồng thời tích cực hưởng ứng
Hội thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN
các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một
số nội dung cụ thể sau:
1. Phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ lựa chọn
một hình thức thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe qua đó thu
hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia hoạt động của tổ
chức Hội và tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn
hóa góp phần tham gia thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
2. Triển khai, tuyên truyền, vận động tới các cấp Hội, cán bộ, hội viên,
phụ nữ tham gia Hội thi, cụ thể:
- Về Chủ đề, đối tượng, nội dung thi, thời gian phát động, quy định về các
phần thi thực hiện theo Kế hoạch và Thể lệ của TW gửi kèm.
- Riêng đối với vòng sơ loại tại tỉnh Nam Định thực hiện như sau:
+ Số lượng: Mỗi huyện, thành phố, đơn vị thực hiện sở khảo và lựa chọn tối
đa 2 bài thi xuất sắc gửi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo CSLP) để dự vòng
sơ khảo;
- Thời gian: Các đơn vị gửi bài dự thi về Hội LHPN tỉnh chậm nhất là ngày
15/5/2022 qua địa chỉ email: tuyengiaonamdinh@gmail.com.

- Phương thức lựa chọn: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chấm và lựa chọn
2 bài thi xuất sắc nhất gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam tham gia vòng 2.
Các bài thi có chất lượng tốt sẽ đăng tải lên fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định để
tuyên truyền.
Hội LHPN tỉnh sẽ thông báo và gửi đường link các bài dự thi vòng 2 của tỉnh
sau khi Ban tổ chức Hội thi Trung ương đăng tải trên fanpage của Hội
https://www.facebook.com/trunguonghoilienhiepphunuvietnam để các đơn vị vận
động cán bộ, hội viên và nhân dân tương tác (bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc).
- Về bản quyền tác giả bài hát hoặc bản nhạc sử dụng làm nhạc nền đối với
các tiết mục tự chọn: Hội LHPN tỉnh sẽ làm thủ tục xin phép bản quyền tác giả đối
với 2 bài dự thi được Hội LHPN tỉnh chọn thi vòng 2 cấp trung ương.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện,
thành phố, đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả trong
báo cáo tháng 5/2022.
Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Hải Hưng - Chuyên viên Ban
Tuyên giáo Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh, số điện thoại 0787339895./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT,TG.
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