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HƯỚNG DẪN
Nội dung, tiêu chí, cách thức bình chọn “130 công trình, phần việc vượt khó,
sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”
Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-ĐCT ngày 08/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung
ương Hội LHPN Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội
đại biểu PNTQ lần thứ XIII; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có kế hoạch 04/KH-BTV ngày
27/10/2021 triển khai đợt thi đua đặc biệt tới các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh.
Để chuẩn bị bình chọn, xét duyệt và tổng kết đợt thi đua đặc biệt, Đoàn Chủ tịch
Trung ương Hội hướng dẫn 63/HD-ĐCT ngày 18/1/2021 về nội dung, tiêu chí, cách thức
bình chọn công trình/phần việc/hành động tiêu biểu cụ thể như sau:
I. Tiêu chí sản phẩm bình chọn
1. Nội dung
Mỗi công trình/phần việc do Hội LHPN các huyện, thành phố lựa chọn, giới thiệu
tham gia bình chọn cần có nội dung tóm tắt về công trình phần việc (bản word) đồng thời
thể hiện trong video/clip hoặc ảnh và thuyết minh, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
- Tên công trình/phần việc
- Đơn vị/cá nhân thực hiện
- Hiệu quả nổi bật, tác động lan tỏa của công trình/phần việc.
2. Hình thức thể hiện: Sản phẩm giới thiệu về công trình/phần việc tiêu biểu tham
gia bình chọn có thể thể hiện dưới một trong hai hình thức:
- Video/clip
+ Quay hình hoặc clip ảnh
+ Thời lượng: tối đa 3 phút
+ Chất lượng: định dạng đuôi file .mp4; chất lượng hình ảnh: HD, tối thiểu 720p; tỉ
lệ khung hình 16:9.
- Ảnh và thuyết minh:
+ Số lượng tối đa: 10 ảnh
+ Chất lượng: chất lượng hình ảnh HD, ảnh ngang.
+ Thuyết minh ảnh: tối đa cho toàn bộ chuỗi ảnh 700 chữ hoặc thuyết minh mỗi ảnh tối
đa 25 chữ, phải đầy đủ và trình bày theo các đầu mục theo nội dung yêu cầu.
3. Thời gian gửi sản phẩm giới thiệu về công trình/phần việc: Trước ngày
24/01/2022: Hội LHPN các huyện/thành gửi nội dung tóm tắt về công trình phần việc và
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sản phẩm truyền thông giới thiệu về các công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu về Văn
phòng Hội LHPN tỉnh tổng hợp (qua email: nguyenbao2006@gmail.com) để văn phòng
tổng hợp gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam
II. Cách thức bình chọn:
1. Hình thức: Bình chọn trực tuyến theo 02 vòng
2. Thời gian và cách thức bình chọn
Vòng 1: Sơ loại từ ngày 07 - 12/02/2022 các công trình/phần việc được lựa chọn sẽ được
đăng tải trên fanpage/trang mạng xã hội để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tương tác.
Thời điểm kết thúc bình chọn: 22h00 ngày 12/02/2022.
Phương thức bình chọn: sẽ thông tin cụ thể sau.
Vòng 2: Vòng chung kết do TW Hội tổ chức bình chọn trên fanpage của Hội LHPN
Việt Nam
- Thời gian bình chọn: từ ngày 14 - 18/02/2022. (Lưu ý: mỗi facebook cá nhân/tập
thể chỉ được chia sẻ 01 lần và chia sẻ ở chế độ công khai).
- Thời điểm kết thúc bình chọn: 22h00 ngày 18/02/2022.
III. Phân công trách nhiệm
1. Hội LHPN các huyện, thành phố
- Xây dựng sản phẩm giới thiệu về công trình/phần việc/hành động gửi về Hội
LHPN tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực theo dõi, tương tác và
tham gia bình chọn trên fanpage/trang mạng xã hội để lựa chọn được những công
trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu.
2. Hội LHPN tỉnh Nam Định
- Ban Tuyên giáo: đầu mối tham mưu phương thức bình chọn, thực hiện đăng tải và
tổng hợp kết quả các công trình, phần việc tham gia bình chọn vòng 1 đảm bảo yêu cầu.
- Văn phòng:
+ Tổng hợp kết quả thực hiện đợt thi đua đặc biệt, tham mưu lựa chọn 03 công
trình/phần việc/hành động xuất sắc đưa vào vòng bình chọn trực tuyến.
+ Phối hợp Ban Tuyên giáo tổng hợp kết quả bình chọn vòng 1 và thực hiện các nội
dung theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương Hội.
Nơi nhận:
- Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị
- Các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh
- Lưu VT
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