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    Nam Định, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bên 

gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định 

 

 Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2023, hưởng ứng sự kiện Tuần lễ 

Áo dài do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 

(8/3/1910 - 08/3/2023); Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 

cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Áo dài Việt - Khoảnh khắc đẹp bêngia đình” 

năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm lưu giữ những hình ảnh đẹp, tuyên truyền, tôn vinh giá trị, nét đặc 

sắc của trang phục áo dài - di sản văn hóa Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, trách 

nhiệm giữ gìn và phát huy vẻ đẹp dân tộc trong mỗi người; phát huy di sản văn hóa 

Việt Nam trong mỗi gia đình. Thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo gia đình 

cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công nhân viên chức và nhân dân tạo sự lan tỏa trong 

việc lựa chọn áo dài trở thành trang phục được sử dụng thường xuyên trong các dịp 

lễ, sự kiện quan trọng. 

2. Tuyên truyền sâu rộng những giá trị truyền thống, văn hóa của gia đình 

Việt Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và tầm quan trọng của gia đình 

trong sự nghiệp phát triển đất nước.Đồng thời, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, 

những hình ảnh yêu thương, chia sẻ của các thành viên trong gia đình cán bộ, hội 

viên, phụ nữ và nhân dân trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng, các hoạt động cộng 

đồng… thông qua quá đó tạo sự gắn kết các thành viên trong gia đình góp phần xây 

dựng gia đình hạnh phúc. 

3. Việc triển khai, tổ chức cuộc thi đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, tiết 

kiệm, phát huy ưu thế của mạng xã hội trong tuyên truyền, quảng bá nét đẹp của 

mỗi gia đình qua trang phục áo dài. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN  

1. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công nhân viên chứcvà 

nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2. Nội dung dự thi: 

- Tác phẩm dự thi là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về không gian, 
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cảnh vật, thời gian; những hình ảnh yêu thương, chia sẻ của các thành viên gia đình 

trong các dịp lễ Tết, các sự kiện trọng đại, hoạt động cộng đồng với trang phục áo 

dài. 

- Thể hiện sự bình đẳng giới trong mỗi gia đình, phát huy truyền thống gia 

đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

3. Hình thức, cách thức thi: 

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên trang Fanpage Hội 

LHPN tỉnh Nam Định (Có thể lệ cuộc thi gửi kèm). 

- Hội LHPN tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ Thư ký giúp 

Ban Tổ chức tiếp nhận qua địa chỉ email: tuyengiaonamdinh@gmail.com;thực hiện 

đăng tải các tác phẩm dự thi lên fanpage của Hội LHPN tỉnh 

(https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/) để bình chọn và Ban giám 

khảo chấm trực tiếp.  

4. Thời gian tổ chức cuộc thi: 

- Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 16/01/2023-8/3/2023 

- Thời gian nhận ảnh dự thi qua email: tuyengiaonamdinh@gmail.com: Từ 

ngày06/02/2023 đến hết ngày 18/02/2023. 

- Thời gian sơ khảo: Từ ngày 19/02 đến ngày 23/02/2023. 

- Thời gian bình chọn qua fanpage của Hội LHPN tỉnh Nam Định 

(https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/): Từ ngày 24/02/2023 đến 

01/3/2023 (thời điểm bình chọn từ lúc đăng tải ảnh đến 17h ngày 01/3). 

- Thời gian Ban Giám khảo chấm điểm trực tiếp: Từ ngày 02/3 đến ngày 

03/3/2023. 

- Tổng kết và trao giải:Tổ chức tổng kết và trao giải dịp 8/3/2023.  

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức cuộc thi tặng giấy chứng nhận cho các bức ảnh đạt giải Nhất, 

Nhì, Ba, khuyến khích và tiền thưởng kèm theo, cụ thể: 

- 01Giải Nhất:      1.500.000đ 

- 02Giải Nhì:                 1.200.000đ 

- 03 giải Ba:                                 1.000.000đ 

- 10 Giải Khuyến khích:                          800.000đ 

* Trong trường hợp đặc biệt, Ban tổ chức, Ban giám khảo căn cứ vào tình 

hình thực tế kết quả cuộc thi có thể lựa chọn một số giải phụ để trao giải cho các 

cá nhân tham gia tại cuộc thi. 

IV. KINH PHÍ: Từ nguồn ngân sách của Hội LHPN tỉnh năm 2023 và kinh 

phí vận động các đơn vị tài trợ.  

mailto:tuyengiaonamdinh@gmail.com
https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/
mailto:tuyengiaonamdinh@gmail.com
https://www.facebook.com/congdongphununamdinh/
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ triển khai Cuộc thi tới Hội LHPN các huyện, 

thành phố và đơn vị trực thuộc để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ 

và nhân dân gửi ảnh tham gia dự thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Thành lập Ban 

tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký cuộc thi; Tổ chức chấm và trao giải cuộc thi theo 

kế hoạch đề ra. 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp là đầu mối tham mưu cho 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức cuộc thi. Tham mưu tuyên truyền cuộc thi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông của Hội; Chịu 

trách nhiệm tiếp nhận các tác phẩm dự thi, đăng tải các tác phẩm đủ tiêu chuẩn 

theo sơ khảo trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh; Phân công cán bộ tổng hợp theo 

dõi kết quả bình chọn cho các tác phẩm dự thi trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền về Cuộc thi tới 

đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc 

- Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tới Hội phụ nữ cấp cơ sở và tới cán 

bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong toàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, mỗi huyện, 

thành phố, đơn vị đảm bảo số lượng ít nhất 10 ảnh dự thi đảm bảo chất lượng.  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân địa phương, 

đơn vị truy cập và tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến trên trang Fanpage Hội 

LHPN tỉnh Nam Định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến “Áo dài Việt - Khoảnh 

khắc đẹp bên gia đình” năm 2023 trên trang Fanpage Hội LHPN tỉnh Nam Định; 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các 

huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai cuộc thi đảm bảo mục 

đích, yêu cầu đề ra. Mọi chi tiết liên hệ Ban Tuyên giáo - CSLP Hội LHPN tỉnh 

(qua đồng chí Ngô Thị Hoa- Chuyên viên Ban Tuyên giáo - CSLP Hội LHPN tỉnh, 

số điện thoại: 0389.921.832)./. 

Nơi nhận: 
- Ban TG TW Hội LHPN Việt Nam; (để báo cáo) 

- Liên đoàn lao động tỉnh; (để phối hợp) 

- Hội LHPN các huyện, TP, đơn vị; (để thực hiện) 

- Lưu: VT,TGCSLP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nhài 
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